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ايد با هـم مـرور    دي كه در سال گذشته معادل انگليسي آن را خواندهااعد دوستان خوبم،
  . كنيم مي

  

  . خوبي به ذهنتان بسپاريد ها را به يد آنو سعي كن .يدبا دقّت به اعداد نگاه كن
  . او بايد به نكات زير حتماً توجه كند. اعداد دو رقمي بسازد ،خواهد با كارت مينا به كمك دوستش سارا مي

چون از هر عدد فقـط يـك كـارت    . اگر از هر عدد فقط يك كارت وجود داشته باشد پس تكرار ارقام نخواهيم داشت -1
  . وجود دارد

  . تايي تشكيل شده است اعداد دورقمي از يكي و ده -2
  . چيددرستي  اعداد را به توان مي رو روبهبا كمك جدول  -3

  . توانيم تاريخ و روزهاي مربوط به تاريخ موردنظر را پيدا كنيم با كمك محور و رسم شكل مي
  روز ديگر چه تاريخي است؟  9باشد،  اسفندماه مي 6امروز دوشنبه  :مثال

    
  

    
اي كـه بـين اعـداد     براي پيدا كردن الگو، ابتدا قوانين و رابطه. حاكم است... الگو يعني قوانين منظمي كه بر شكل، اعداد و 

  . به مثال زير خوب توجه كنيد. وجود دارد را بايد پيدا كنيم
   

3 3 3 3 3

0 3 6 9
    

?, , , , , ?  

 قبليعدد نسبت به عدد  3به هر عدد . بعدي چه تغييري كرده است بينيم كه عدد كنيم و بعد مي ابتدا به عدد اول نگاه مي
0  : پس. اضافه شده است 3 6 9 1, , , , 2 , 15   

راحتـي   هـا را بـه   توان شكل با كمك شمارش چندتاچندتا مي. هاي مختلفي دارد هر كس براي شمارش چند تا چند تا روش
  . بندي كرد شمرد و دسته

  :كنيم؛ بنابراين ميتايي تقسيم  3هاي  شكل مقابل را به دسته :مثال
  .ماند مي ع باقيتايي و يك مرب 3دسته  5
  

15. وجود داردمربع  16پس    1 16    

9 8 7 6 5  4  3  2  1  

9 8 7 6  5 4 3 2 1 

  تايي ده  يكي
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  . كنيم جمع ميها را  كنيم و سپس يكي مي جمعها را  تايي هبه روش فرآيندي ابتدا د دو رقمي براي جمع دو عدد
  . كنيم ها را كم مي كنيم و سپس يكي ها را كم مي تايي براي تفريق دو عدد دورقمي به روش فرآيندي ابتدا ده

  

3 4
1 1
2 4

1
2 3








  

2 7
1 2
3 7

2
3 9








   

  زنگ علوم
حـس   -4حـس شـنوايي    -3حـس چشـايي    -2حـس بينـايي    -1  :پنجگانه كه شاملحواس 
  . كند ها كمك مي ي دقيق اجسام و پديده حس المسه است، به ما در مشاهده -5بويايي 

  . تر بيان كنيم ايم را دقيق كند تا آنچه كه مشاهده كرده برداري به ما كمك مي يادداشت

  هوای سالم، آب سالم
  . ي عمومي استفاده كرد توان به جاي خودرو شخصي، از وسايل نقليه براي سالم ماندن هواي شهر مي

  . رساند آلودگي هوا هم به انسان و حيوانات و هم به آثار هنري آسيب مي
كنند و در آنجـا گـل و    خانه منتقل مي ي آب، آبي كه پشت سد ذخيره شده است را به تصفيه براي تصفيه

در انتها آب سالم و پاكيزه از . كنند كش اضافه مي الي موجود در آب را جدا كرده و به آن مواد ميكروب
  . گيرد كشي در اختيار مردم شهرها و روستا قرار مي طريق لوله

  . جويي كرد ه بسيار ارزشمند است و بايد در مصرف آن بسيار صرفهآب تصفيه شد

  زندگی ما و گردش زمین
  . جا رو به خورشيد است ي زمين كه روز باشد، آن هر جاي كره 
  . تر خواهد بود جا گرم صورت مستقيم بتابد آن هر چقدر خورشيد به 
  . گيرند مي  دماي جسم را به كمك دماسنج اندازه 
  . رشد به نور خورشيد نياز دارند گياهان براي 
  . كنند بعضي از حيوانات در هنگام شب فعاليت مي 

  ی کالس ما کتابخانه
  . »واو«و » واو«صداهاي مختلفي دارد از جمله صداي » و«ي  در زبان فارسي نشانه

  . دارد» او«آموزگار، گروهي و صورت، صداي : هايي مانند در كلمه» و«ي  نشانه: مثال
    . دارد» واو«برويم، نوشته و روان صداي : هايي مانند كلمهو در 

  ها تايي اضافه كردن ده
  

 اضافه كردن يكي ها

 هاتاييكم كردن ده
  

 كم كردن يكي ها
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 )، عدد و رقم13ی  صفحه 2تمرین  مکمل(  .  يدعدد و عالمت مناسب بگذار .1

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

  

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

  

 )، عدد و رقم5ی  مرتبط با فعالیت صفحه(  . يدبه هم وصل كن .2

  94     سيزده
  11     بيست و نه
  13     نود و چهار

  29     يازده

  )، عدد و رقم7ی  صفحه 4تمرین مرتبط با (  .  يدعددهاي دورقمي بنويس .3

  ........................ . است 4و رقم دهگانم  3 معددي هستم كه رقم يكان) الف

  ........................ . است 4صفر و رقم دهگانم  معددي هستم كه رقم يكان) ب

  ........................ . است 5عددي هستم كه رقم يكان و دهگانم ) ج

    

   ،عدد و رقم  
  جمع و تفريق اعداد دو رقمي 

 30تا  1هاي  صفحه  
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 )، عدد و رقم10ی  صفحه 5مکمل فعالیت (  .  يدمحورهاي زير جمع و تفريق بنويسبراي  .4

  ) الف
  

  ) ب
  

  ) ج

 )، عدد و رقم30ی  مرتبط با صفحه(  .به سوأالت زير پاسخ دهيد .5

   ............................................................................................................................................................   ترين عدد يك رقمي چه عددي است؟ بزرگ) الف

    .............................................................................................................................................................   ترين عدد يك رقمي چه عددي است؟ كوچك) ب

    .................................................................................................  .  يدترين عدد يك رقمي يك جمع و تفريق بنويس بزرگترين و  با كوچك) ج

    ..............................................................................................................................................................................   ايد؟ اي از جمع و تفريق گرفته چه نتيجه) د

 هستند؟  3ـ  2ـ  5ـ  1ترتيب از راست به چپ مشابه عددهاي  عددهاي كدام گزينه به .6
  )، عدد و رقم4ی  صفحه 2مشابه تمرین (  

  3ـ  2ـ  7ـ  1) 4  9ـ  2ـ  8 ـ 1) 3  3ـ  2ـ  5ـ  1) 2  3ـ  5ـ  2ـ  1) 1

 2، روي يكي عدد صـفر و روي ديگـري عـدد    5عدد  ها آنمعلّم به صدرا سه كارت داد كه روي يكي از  .7

با اعـداد روي ايـن سـه كـارت، اعـداد دو رقمـي و يـك رقمـي         «: معلّم به صدرا گفت. نوشته شده بود

  )رقم، عدد و 5ی  مکمل فعالیت صفحه(  تواند بسازد؟  صدرا چند عدد مي» .بساز

1 (7  2 (5  3 (4  4 (6  

  )عدد و رقم، 9ی  صفحه شکل 1 مکمل رسم(  ؟شود روز ديگر چه تاريخي مي 7اُمين روز تيرماه باشد،  30اگر امروز  .8

  شهريور ماه  6) 4  شهريور ماه 7) 3  مرداد ماه  6) 2  مرداد ماه 7) 1
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 )عدد و رقم، 13ی  صفحه 3مرتبط با فعالیت (  به الگوي عددي زير، عدد ششم اين الگو، كدام است؟ توجهبا  .9

  0 7 14, , , ,    
1 (21  2 (35  3 (14  4 (28   

را بـه   هـا  آنپـس  . بنـدي بشـمارد   هاي كوچك شـكل زيـر را بـا روش دسـته     مربعخواهد تعداد  علي مي .10
 ماند؟ شود و اضافه باقي مي بندي نمي دسته مربعدر اين روش، چند . كند تايي تقسيم مي4هاي  دسته

  )، عدد و رقم14ی  مرتبط با کار در کالس صفحه(  
1 (1    2 (2   

  صفر ) 4    3) 3

تـر از رقـم يكـانش     توان نوشت كه رقـم دهگـان آن بـزرگ    مي 9و  6، 2هاي  چند عدد دو رقمي با رقم .11
 )و رقم ، عدد16ی  صفحه 2و  1مکمل تمرین (  )بدون تكرار ارقام( باشد؟

1 (3  2 (4  3 (2    4 (5  

 باشد؟ 5و  1، 4ها  و يكان آن 6و  7، 2، 3ها  توان نوشت كه رقم دهگان آن چند عدد دو رقمي مي .12

 )، عدد و رقم16ی  صفحه 2و  1مکمل تمرین (   

1 (10  2 (12  3 (14  4 (9  

 )، عدد و رقم17ی  صفحه 6 مکمل تمرین(  گيرد؟ ميچه عددي قرار  ?در الگوي عددي زير، به جاي  .13

  37 41 45, , , , ?, ,     
1 (57  2 (67  3 (61  4 (51  

 باشد؟ 11توان نوشت كه حاصل جمع برابر  چند جمع با دو عدد مي .14

  )اعداد دو رقمیجمع و تفریق ، 26ی  صفحه 2مکمل تمرین (  
1 (12  2 (11  3 (10  4 (13 

 دهيم تا تفريق زير صحيح باشد؟  ترتيب چه اعدادي بايد قرار به و  به جاي  .15

  )اعداد دو رقمی ، جمع و تفریق29ی  مکمل کار در کالس صفحه(  
   6و  7) 2    5و  8) 1

     8و  5) 4    7و  6) 3
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مـريم  «وگو كننـد،   ي مشاهدات خود گفت معلّم از مريم و مينا خواست كه درباره در يك گردش علمي، .16

چه مشـاهده   مينا از آن«و » .نكرده است تچه را مشاهده كرده است حفظ كرده و چيزي را يادداش آن

به نظر شما » .كند ن مراجعه ميآبه در مواقع لزوم كرده است يادداشت برداشته آن را همراه دارد و 

  )، زنگ علوم15ی  گاه فکر صفحهتسمکمل ای(  تر بيان كنند؟ توانند مشاهدات خود را دقيق يك مي كدام

  )، هوای سالم، آب سالم19ی  مرتبط با متن و تصویرهای صفحه(  كند؟ هايي مي انسان از آب چه استفاده .17

 شود؟ طور ناگهاني گرم مي آيا هنگام طلوع خورشيد، زمين به .18

  ) 1، زندگی ما و گردش زمین ـ 25ی  صفحه مرتبط با ایستگاه فکر(  

رسد؟ آيا ايـن ميـزان بـراي     دهد چه ميزاني از نور و گرما به زمين مي خورشيد به زمين نور و گرما مي .19

  ) 1، زندگی ما و گردش زمین ـ 27ی  صفحه مرتبط با علم و زندگی(    گياهان و جانوران كافي است؟  

 كنند؟ فعاليت مي هم هايي افراد در هنگام شب در چه شغل .20

  ) 1، زندگی ما و گردش زمین ـ 29ی  آوری اطّالعات صفحه مرتبط با جمع(  

 كنيد؟ هاي يك باغ، به كدام يك از موارد زير نيازي پيدا نمي ي سيب در زمان انجام مشاهده درباره .21

  )، زنگ علوم12ی  مرتبط با متن صفحه(  

  يادداشتدفترچه ) 4  مداد) 3  گونيا) 2  حواس پنجگانه) 1

    

  

   زنگ علوم  
 هواي سالم، آب سالم  
  1-زندگي ما و گردش زمين 

 29تا  12هاي  صفحه  
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 كند؟ يك از كارهاي زير به سالم ماندن هواي شهر كمكي نمي انجام دادن كدام .22

 )، هوای سالم، آب سالم17ی  مرتبط با تصویر صفحه(  

  ها از شهر دور كردن كارخانه) 1

  استفاده از دوچرخه به جاي خودرو ) 2

  هاي پاك براي خودروها استفاده از سوخت) 3

  ت باال به منظور كاهش زمان استفاده از خودروراندن اتومبيل با سرع) 4

 )، هوای سالم، آب سالم19تا  17های  مرتبط با متن و عکس صفحه(  است؟ نادرستكدام گزينه،  .23

  .توانند سبب انتقال آلودگي در محيط شوند حشرات و پرندگان مي) 1

  .تواند سبب آلودگي خاك نيز شود آلودگي آب مي) 2

  .انسان باشد توسط است طبيعي يا منشأ آلودگي هوا ممكن) 3

  .ها شود تواند سبب تخريب آثار هنري مانند مجسمه آلودگي هوا نمي) 4

. دهنـد  ي آب رودخانه و توليد آب آشاميدني را به طـور نامرتّـب نشـان مـي     عبارات زير، مراحل تصفيه .24

 )، هوای سالم، آب سالم20ی  تصویر صفحه مرتبط با(  دهد؟ ها را به طور مرتّب نشان مي كدام گزينه آن

  ها به شهرها و روستاها فرستادن آب سالم و پاكيزه از طريق لوله) الف

  خانه وارد كردن آب به تصفيه) ب

  داشتن آب در پشت سدها نگه) ج

  كش به آن جدا كردن گل و الي از آب و اضافه كردن مواد ميكروب) د

  ب -ج -د -الف) 2    د -ج -ب -الف) 1

  الف -د -ب -ج) 4    الف -ج -د -ب) 3
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 ؟ندارنديك از موارد زير به آب تصفيه شده نياز  ها براي كدام انسان .25

 )، هوای سالم، آب سالم21و  20های  صفحه تصاویرمرتبط با (  

  پختن غذايي مانند آبگوشت) 2    رشد) 1

 مسواك زدن) 4    شستن ماشين و كوچه) 3

مريم زماني كه داشت . ساكن است يخواهر او مينا در كشور ديگر ولي ،كند مريم در ايران زندگي مي .26

شب اسـت در حـالي كـه در     12آن كشور ساعت كرد متوجه شد كه  با مينا به صورت تلفني صحبت مي

با توجه به ايـن مطلـب كـدام گزينـه درسـت بيـان شـده        . بود ظهر 12در ايران ساعت  12همان لحظه 

 )1، زندگی ما و گردش زمین 24ی  صفحهمرتبط با کار در کالس (  است؟

  . كند رو به خورشيد است كشوري كه مينا در آن زندگي مي) 1

  . كند رو به خورشيد است كشوري كه مريم در آن زندگي مي) 2

  . دليل اختالف زمان در اين دو كشور به دليل چرخش خورشيد به دور خودش است) 3

  .چرخد ه دور خورشيد ميدليل اختالف زماني اين است كه زمين ب) 4

چراغ الكلـي  . دهد درجه را نشان مي 25و دماي  رديك دماسنج درون ظرف آبي قرار دادر حالت عادي  .27

كنـيم، پـس از    آن را خاموش مي سپسدرجه را نشان دهد  50تا دماسنج  كنيم ميزير ظرف را روشن 

 )1گردش زمین  ، زندگی ما و25ی  مرتبط با آزمایش کنید صفحه(  :  دقيقه دماسنج 30

  . دهد درجه را نشان مي 50تر از  بيش) 1

  . دهد درجه را نشان مي 50دقيقاً ) 2

  . دهد درجه را نشان مي 50و  25دمايي بين ) 3

  . دهد درجه را نشان مي 25تر از  كم) 4
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كاريم، گلدان اول را زير نور آفتاب و گلدان دوم را درون كمد قـرار   گلدان مي دو دو دانه لوبيا را در .28

 )1، زندگی ما و گردش زمین 28ی  مرتبط با آزمایش کنید صفحه(  كدام گزينه درست است؟  .دهيم مي

  . كند كند زيرا نور آفتاب آن را خراب مي گلدان اول بدتر رشد مي) 1

  . را درون كمد بوده و تاريك استكند زي گلدان دوم بهتر رشد مي) 2

  . كند زيرا گياهان براي رشد به آفتاب نياز دارند گلدان اول بهتر رشد مي) 3

  . كنند هر دو گلدان مانند هم رشد مي) 4

 افتاد؟ بود، چه اتّفاقي مي تر كماگر اين فاصله . ي بسيار زيادي تا زمين دارد خورشيد فاصله .29

  )1، زندگی ما و گردش زمین 27ی  مرتبط با علم و زندگی صفحه(  

  .رسيد تري به زمين مي تر و گرماي بيش نور كم) 1

  .رسيد تري به زمين مي تر و گرماي بيش نور بيش) 2

  .رسيد تري به زمين مي تر و گرماي كم نور كم) 3

  .رسيد تري به زمين مي تر و گرماي كم نور بيش) 4

 )1، زندگی ما و گردش زمین 29ی  آوری اطالعات صفحه مکمل جمع(  كند؟ انات زير، در شب فعاليت مييك از حيو كدام .30

  كبوتر) 1

  خفاش) 2

  جغد) 3

  »3«و » 2«هاي  گزينه) 4
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 )، ستایش2ی  صفحه» بهترین سرآغاز«مرتبط با شعر (  كند؟ در بيت زير، شاعر با چه كسي صحبت مي .31

  »جز نام تو نيست بر زبانم/ اي ياد تو مونس روانم«

 مادر) 4  معلّم) 3  خدا) 2  كتاب) 1

 معادل فارسي كلمات كدام گزينه است؟ » رايانه، پاسخ، آموزگار«هر يك از كلمات  .32

 )ی کالس ما ، کتاب خانه5ی  مرتبط با متن صفحه(  

  مجلّه/ جواب / آموز  دانش) 2    كامپيوتر/ جواب / معلم ) 1

  كامپيوتر/ سؤال / آموز  دانش) 4    مجلّه/ سؤال / معلم ) 3

   چه كساني هستند؟ به ترتيب» يار مهربان«و » بهترين سرآغاز«شاعر شعرهاي  .33

 )9و 2های  فظ کن صفحهمرتبط با شعر ستایش و بخوان و ح(  

    عباس يميني شريف -نظامي) 2  مصطفي رحماندوست -نظامي) 1

  سهيل محمودي  -فردوسي) 4    پور قيصر امين -حافظ) 3

 )9ی  مرتبط با شعر یار مهربان صفحه(  شود؟  جاي خالي بيت زير با كدام گزينه كامل مي .34

   ................................................/ پندت دهم فراوان 

 من يار مهربانم) 4  زيانم با سود و بي) 3  من يار پند دانم) 2  زبانم  با آن كه بي) 1

 دهد؟ مي» واو«و » او«از راست به چپ در چند واژه صداي  ترتيب به» و«ي  نشانه .35

 )ی ما ، مسجد محلّه12ی  مرتبط با بیاموز و بگو صفحه(  

  »درود ميوه خود حوصله بوستان برَويد نَوه  دو پول گروه«

  پنج -دو) 4  يك -سه) 3  دو -چهار) 2  سه -چهار) 1

 
 

 

 ستايش  
 ما  ي كالس خانه كتاب  
 ي ما مسجد محله  
   خرس كوچولو  
 ها ي خرگوش مدرسه 
 خوانداري 30تا  2ي  صفحه 
 نوشتاري 35تا  9ي  صفحه  
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 تواند مفهوم اين داستان را بهتر بيان كند؟ با توجه به داستان چغندر پر بركت، كدام گزينه مي .36

 )ی ما ، مسجد محلّه14و  13های  مرتبط با مفهوم بخوان و بیندیش صفحه(  

    .پاداش بزرگي خواهي گرفتبا همكاري و تالش بسيار ) 1

  .كشاورز نبايد سال بعد چغندر بكارد) 2

  .بايد با همسايگان مهربان بود) 3

 .كشاورزي كاري پر زحمت است) 4

  )ی ما و خرس کوچولو ی کالس ما، مسجد محلّه ، کتابخانه16و  10، 4های  مکمل متن درس صفحه(  كدام گزينه، درست است؟ .37

  .آيند خواندن و مراسم مذهبي به مسجد ميمردم فقط براي نماز ) 1

  .ي مطالب موجود در رايانه براي ما قابل استفاده است همه) 2

  .اي فكر كنيم بهتر است براي پاسخ دادن به هر پرسشي، لحظه) 3

  .ها، بهتر است گاهي خود را پاكيزه نگه داريم براي جنگيدن با ميكروب) 4

 )ها ی خرگوشی ، مدرسه27ی  سازی صفحه مرتبط با واژه(  ؟يستندنمعني  در كدام گزينه، هر دو كلمه هم .38

  روشن و تاريك) 4  آغاز و اول) 3  آرام و آهسته) 2  ناراحت و غمگين) 1

 دهد؟ چه صدايي مي  »معموالً و حتماً«هاي  در پايان كلمه» اً«شكل  .39

 )ها ی خرگوشی ، مدرسه27ی  مرتبط با بیاموز و بگو صفحه(  

  ـُ ن) 4  آن) 3  ـَ ن) 2  ـِ ن) 1

 سان است؟ خطّ زير يك هاي اماليي غلطهاي اماليي در كدام گزينه با تعداد  تعداد غلط .40

  »تخم چقندر  مراسم مذهبي  حوض هياط  احوال پرسي  گان صداي پرنده«

  )ها ی خرگوش ، مدرسه27ی  مرتبط با متن صفحه(  

  استراحت -مذرعه -نشاط -منتضر) 2  نصيهت -همام -مواضبت -كثيف) 1

  خطرناك -بالخره -اهميت -لذّت) 4  تندرستي -غصه و داستان -گذار سپاس -شغال) 3
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   :الگویابی  
در . كارهاي حلّ مسأله اسـت  دانيد الگويابي يكي از راه طور كه مي آموزان عزيز، همان دانش

هاي مشتركي  ها را با ويژگي الگويابي فهرستي سازمان داده شده از اعداد، حروف و يا شكل
  .كنيم ها مسأله را حل مي گيريم و به كمك آن در نظر مي

  .هاي ساده را به روش خودتان انجام دهيد و روابط  را بين موارد مشابه تعميم دهيد ررسيتوانيد ب شما در الگويابي مي
بـراي بـه   . بايست با بيان و توصيف كالمي و نوشتاري همراه باشـد  هايي است كه مي ها از مهارت ي بين اعداد و شكل رابطه

هـا و اعـداد    ها و اعداد قبلي با شـكل  ه بين شكلدست آمد هاي به توان از منطق ها مي دست آوردن روابط بين اعداد و شكل
، شـكل  )4(تـوان نشـان داد كـه در حالـت      به طور مثال در الگوي زير با توجه به تغيير مكان دايره مي. بعدي استفاده كرد

  .گيرد دايره در رديف پايين سمت راست قرار مي

  
  . بايست هفت مربع داشته باشيم مي) 4(ي  در مرحله ها اضافه شده، پس مربع به آن 2يا در اين الگو در هر مرحله 

  

  
پس بـه جـاي عالمـت سـؤال     . سازد ي عددي زير، در هر قسمت هر عدد با خودش جمع شده و عدد بعدي را مي در رابطه

  ).48يعني (جمع شده باشد  24بايست با  مي 24عدد 

  
كند و اعـداد جديـد    كه وارد ماشين شود، در داخل ماشين ورودي و خروجي با توجه به دستور ماشين تغيير مي يهر عدد

  . كند خروج مي
    

   

)4(

)3(

)2(

)1(
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 .ي هر الگو را توضيح دهيد و رابطهعدد بعدي الگوهاي زير را به دست آوريد شكل و  .41

 )هاالگو، 8ی  صفحه 1ی  مشابه حل مسئله(  

    
  ... ،36  ،40  ،44  

 .بندي و به كمك شمارش چندتا چندتا به دست آوريد نوع دسته 2هاي شكل زير را با  تعداد مربع .42

  )ها، الگو10ی  صفحه 1فعالیت مشابه (  

                                                                                              ........................  ،........................  ،........................  ،4  

                                                                                              ........................  ،........................   

 )، الگوها12ی  صفحه 1مکمل تمرین (  . ي بين عددها را تعيين كنيد جاهاي خالي الگوي زير را كامل كنيد و رابطه .43

  3 7 11, , , , , ,  

 )ها، الگو13ی  صفحه 2مرتبط با فعالیت (   .در ماشين زير، با توجه به عددهاي ورودي، عددهاي خروجي را بنويسيد .44

  

  

 الگوها 

 15تا 8ي  صفحه 




