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صفحه ی 3

صفحه ی 4

صفحه ی 5

صفحه ی 6

1-  تمرین خوش نویسی
 -2

 -3

4- انجام چنین تمریناتی به رشد خّلقیت ذهنی و مهارت نویسندگی دانش آموز کمک زیادی می کند. 

5- مثلً: کوبنده - دارکوب - کوبیدن

6- مثلً: سوزناک - دل سوز - سوزان

7- مثلً: 
بعضی وقت ها ممکن است حرفی بزنیم که بعداً پشیمان شویم. پس بهتر اسـت قبـل از اینکه جـمله ای را بیـان کـنیم، 

در مورد آن کمی فکر کنیم تا باعث دلخوری کسی یا پشیمانی خودمان نشود.

                            َسم - ُسم * َدم - ُدم * ِکشتی - ُکشتی * می بُرد - می بََرد * ُگل - ِگل * ِکِرم - َکَرم - ِکرم * بَبر - بِبَر - بُِبر 

8- مشغول، شغل               حمید، حامد               حسن، محسن             سرعت، سریع               سجده، مسجد            

فارسی

ریختن آشغال و زباله در کوچه و خیابان باعث کثیفی شهر و بیماری دیگران می شود.

چشمه ای در دامنه ی کوه، جاری بود.

صدای خوشایند و پسندیده ی چشمه ما را غرق شادی کرد.

به کسی که در کاری مهارت دارد، حرفه ای می گوییم.                   
                  به آنچه براثر تکرار، رفتار همیشگی انسان می شود، عادت می گوییم.

به بخش شیب دار پایین کوه، دامنه ی کوه  می گوییم.
به شرح و بیان کارهای انجام گرفته، گزارش می گوییم.

به مکان اطراف یک شخص یا یک چیز، محیط می گوییم.
به کسی که چیزی را یاد می دهد، مربّی می گوییم.

به کسی که از طرف کسی یا گروهی، کاری انجام می دهد، نماینده  می گوییم.
به نوک کوه یا تپّه، قّله می گوییم.

چاپ 1401

چاپ 1401
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      -9

      -10

1- خوش نویسی      

       -7

2- نظم، منتظر، لحظه، نظر، مواظب، منّظم   
3- علمی، علقه، تعّجب، عادت، باعث

4- سروصدا، صدا، صوتی، صبا
5- نظم، منّظم                 انتظار، منتظر                     سکوت، ساکت 

ی

کنار جاّده محلّه ی قدیمی

 

َ ِ
 مورچه ی کوچک        زنبوِر عسل

 مطالعه ی کتاب         صحِن مسجد

    هفته ی قبل               کلِه سفید

صفحه ی 7

صفحه ی 12

صفحه ی 13

نمکدان

حّل جدول

آرزوی یک خارپشت

دختری از بابایش می پرسد: »بابا، چرا دماغ دو سوراخ دارد؟« پدرش می گوید: »برای اینکه اگر سـوراخ های بیـشتری 

داشت، مثل نمکدان می شد.«

روزی به یک خارپشت می گویند که چه آرزویی داری؟ می گوید: »دوست دارم یـکی من را بغل کند و دسـت نوازش 

به سرم بکشد!«

یک روز یک نفر توی خیابان می خورد به جدول، می نشیند همان جا آن را حلّش می کند.

کنجکاوی: علقه مندی به دانستن چیزی                                       گوش  خراش: صدای بسیار شدید و آزار دهنده 

آلودگی صوتی: هر صدای بدی که انسان را آزار دهد.                   آزرده: ناراحت

احوال پرسی: حال و احوال کسی را پرسیدن                                  منّظم: مرتّب و با نظم 

زیان آور: چیزی که زیان می رساند.                                             آسیب: صدمه، زیان

اضافه کردن: افزودن، زیاد کردن                                                  بحث: گفت  و گو



روباه و الک پشت
دید  را  می گشت■الک پشتی  غذا  دنبال  گرسنه  روباهی  روزی 
نقشه  خیلی  الک پشت  خوردن  برای  راه  گرفت■در  را  آن  و 
کشید■روباه بعد از فکر کردن زیاد■فهمید که نمی تواند الک او را 
بشکند و او را بخورد■الک پشت به روباه گفت■■تو می توانی مرا 
در آب بگذاری■این طوری الکم خیس می خورد و نرم می شود■ 
آمده  خوشش  که  بخوری■■روباه  مرا  ساده  می توانی  آن وقت 
بود■با خودش گفت■■چه جالب■آفرین■■روباه به طرف 
رودخانه دوید و الک پشت را در آب گذاشت■الک پشت که 
شناگر ماهری بود■سریع از او دور شد و در حالی که می خندید■ 

گفت■■همیشه حیواناتی هستند که از تو زرنگ ترند■■
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8- مثلً: قرقیزستان، عربستان، ارمنستان        

صفحه ی 14

صفحه ی 15

      -9

      -10

اتانها
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11-الف( هرگونه صدایی که انسان را ناراحت کند، آلودگی صوتی است.

         ب( بّچه های کلس سوم، منتظر مربّی بهداشت بودند.
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12-الف( شما در حیاط مدرسه زیر آفتاب ایستاده بودید.

         ب( سال آینده یکی از بهترین خاطرات آن ها جشن تکلیفشان خواهد بود.

رس13-

ت

ر

ا

م

ا

ز

ن

ا

ب

ش

ک

ک

و

ت

جواب چیستان: سکوت

صفحه ی 19

 -1

1000 ریال1250ریال

2190 ریال

100تومان

219 تومان

125 تومان

ریاضی

صفحه ی 20

 -2

هزارتاییصدتاییده تایییکی

3125

3 1 2 5
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2437

2 4 3 7

هزارتاییصدتاییده تایییکی
1000 1000

100

100

100

100

10

10
10

هزارتاییصدتاییده تایییکی

2063

2 0 6 3

2308

2 3 0 8

هزارتاییصدتاییده تایییکی
1000 1000

100

100

100

صفحه ی 21

3- 20تا 

  -4

5209001500

140780

  -5
دو هزار و دویست و هفتاد

سه هزار و نود و چهار

هزار و ششصد و بیست

چهار هزار و چهل

سه هزار و نهصد

3094

1620

3900

2270

4040
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6- گزینه ی2.  4145 

پنج هزار و چهارصد و بیست و شش7-   5426  با حروف عدد

هشت هزار و هشتاد

صفحه ی 23

 -1

 -2

3450

6179

4025

2202

سه هزار و چهارصد و پنجاه 

پنج هزار و هفتصد و چهل و شش

شش هزار و صد و هفتاد و نه 

چهار هزار و چهار

چهار هزار و بیست و پنج

نه هزار و چهار صد و بیست و هفت

دو هزار و دویست و دو

هفت هزار و یازده

چهار هزار و چهارصد

5746

4004

9427

8080

7011

4400

 -3

700-800-900-1000-1100-1200-1300-1400-1500

1010-1020-1030-1040-1050-1060-1070-1080-1090

2205-2210-2215-2220-2225-2230-2235-2240-2245

 -4

2857

6430

7 یکی و 5 ده تایی و 8 صد تایی و 2 هزارتایی می شود

3 ده تایی و 4 صد تایی و 6 هزارتایی می شود
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صفحه ی 24

 -1

هزارتاییصدتاییده تایییکی
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هزارتاییصدتاییده تایییکی

هزارتاییصدتاییده تایییکی
هزارتاییصدتاییده تایییکی

31
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52
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37
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32531127

31082365

هزار و صد و بیست و هفتسه هزار و دویست و پنجاه و سه 

دو هزار و سیصد و شصت و پنجسه هزار و صد و هشت

صفحه ی 25

 -2

با رقم:  6275   با حروف: شش هزار و دویست و هفتاد و پنج
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 -3

 -4

 -5

 -6

 -7

 -8

3000+500+40+7=35472000+200+2=2202

5000+400+30+6=54366000+3=6003

200+6000+10=62104+3000+100=3104

10+5+7000+400=74155000+2+50=5052

3079=3000+70+9

7106=7000+100+6

6124=6000+100+20+4

2538=2000+500+30+8

8003=8000+3

عدد 4285 یعنی 5 یکی و 8 ده تایی و 2 صدتایی و 4 هزارتایی
عدد 5647  یعنی 7 یکی و 4 ده تایی و 6 صدتایی و 5 هزارتایی

عدد 4790  یعنی 9 ده تایی و 7 صدتایی و 4 هزارتایی

34+15=49 340+150=490

1230+310=1540123+31=154

صفحه ی 26

2050-2100-2150-2200-2250-2300-2350-2400-2450-2500

2000                1700>
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3000-2100-2010-2001-1200

1020-1002-1110-1101-1011

1110                1090>  -9

صفحه ی 27

صفحه ی 29

      -10

      -11

      -1

3 2 9 8 6 1 3 4
8 4
90 30
200 100
3000 6000

یکی

یکی

ده تایی

ده تایی

صدتایی

صدتایی

هزارتایی

هزارتایی

عدد: 4325

عدد: 3273

4

3

3

2

2

7

5

3

357

1357

2146

3146

6415

7415

63

1063
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      -2

      -3

      -4

      -5

2000+500+10+4=2514

3000+300+50=3350

7315=7000+300+10+5

6 ده تایی و 3 هزارتایی و 7 صدتایی و 5 یکی می شود: 3765

2 صدتایی و 5 ده تایی و 8 هزارتایی و 3 یکی می شود: 8253 

4 هزارتایی و 7 صدتایی و 2 ده تایی می شود: 4720

2 یکی و 7 هزارتایی و 8 ده تایی می شود: 7082

5000-5020-5040-5060-5080-5100-5120-5140-5160-5180-5200

صفحه ی 30

هزارتاییصدتاییده تایییکی

7 5 2 3

هزارتاییصدتاییده تایییکی

5 6 3 4

هزارتاییصدتاییده تایییکی

1 8 0 6
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صفحه ی 31

صفحه ی 32

 -1
● یک کیلومتر برابر 1000 متر است.

● 5 کیلومتر برابر 5000  متر است.
●  2 تا  1000 متر.
●  10 تا  100 متر.

● 6000 متر برابر 6 کیلومتر است.
●  7200  متر برابر 7 کیلومتر و 200 متر است.

● 5 کیلومتر و 300 متر برابر است با 5300 متر.
● 5 کیلومتر     

   -2

● 7000 متر.

● 1 کیلومتر و 50 متر است.

● 4180 متر.

● 3 کیلومتر و 900 متر.   

1-  3000متر

2-  30تا 100متر

3-  2105متر

4-   1070  متر

5- 3762 متر برابر است با:  3 کیلومتر و  762 متر.

6- 20 20متر برابر است با: 2 کیلومتر و  20 متر.

7- 4400متر

8- 3300متر
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9- دور 3 کیلومتر و 140 متر، خط می کشیم.     

10- 3 کیلومتر و 220 متر: 3220 متر 

          3 کیلومتر و 200 متر:  3200متر  

           3 کیلومتــر و 2 متــر: 3002 متر 

           3 کیلومتر و 20 متر: 3020 متر

1- 1000 گرم

2- جرم هر دو مساوی است. یعنی سنگینی یکسانی دارند.

3- 5000 گرم

4- 3 کیلوگرم

5- 2800 گرم یعنی: 2 کیلوگرم و 800 گرم.

6- 5050 گرم یعنی: 5 کیلوگرم و 50 گرم.

7- 2120 گرم 

●   2 تا نیم کیلوگرم

9- 3 کیلوگرم

صفحه ی 34

صفحه ی 33

10- 1900 گرم 
        یک کیلوگرم و 900 گرم      

      -11

جرم سیب زمینی ها 1 کیلوگرم و 900گرم است. جرم پیاز ها 1 کیلوگرم  و 600گرم است.

0

2

3       5 گرم1
00

      5 گرم
00

00      5 گرم

5 گرم
     

 
00
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3 1

      5 گرم
00

00      5 گرم

5 گرم
     

 
00

      5 گرم
00
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12- 3 کیلوگرم و 750 گرم      

 -13
در ترازوی دوم، یک جعبه ی )ب( برداشته شده است و 2 تا یک کیلوگرمی به جایش کـم شده است. پس جرم )ب( 

برابر 2 کیلوگرم است.
بعد به ترازوی دوم نگاه می کنیم، با تـوجـّه به اینکه جرم )ب( برابر2 کیـلوگرم است،  مشـّخص اسـت که جرم )الف( 

3 کیلوگرم است.

صفحه ی 35

صفحه ی 36

صفحه ی 37

جرم جعبه ی »الف« برابر 3 کیلوگرم است.
جرم جعبه ی »ب« برابر 2 کیلوگرم است.

1- گزینه ی 3.     

2- گزینه ی 3. 6000ریال
 200 تومان یعنی 2000 ریال 

3- گزینه ی 4. هر 10 تا 100 متر می شود یک کیلومتر. پس 30 تا 100 متر می شود 3 کیلومتر.

4- گزینه ی 2. 1088

5- گزینه ی 4. 4326

6- گزینه ی 3. 

7406  و 7046  و 4076  و 4706

7- گزینه ی 1. 4037

8- گزینه ی 3.

ده تا 100 گرم برابر1 کیلوگرم است.

9- گزینه ی 2. 2 متر

10- گزینه ی 2.

2000+300+200+50+6=2556

روز چهارم     20 و 15 و 10 و 5            امیر

20  و  18  و 16  و 14  و 12  و 10  و  8  و  6  و 4  و 2          بهزاد

10روز



11- گزینه ی 3. 

12- گزینه ی 4.
63و 51و 39و 27و 15و 3

13- گزینه ی 4. شش ساعت 

14- گزینه ی 1.

15- گزینه ی 3. 5 تا مکعب

16- گزینه ی 2. شکل از 10 تا مکعب ساخته شده است؛ پس عدد 10هزار را نشان می دهد.

                                شکل از 9تامکعبساختهشدهاست؛پسعدد9هزاررانشانمیدهد.

17- گزینه ی 2. هر کیلوگرم از 10 تا 100گرم تشکیل شده است. پس 2 کیلوگرم 20 تا 100گرم است.

18- گزینه ی 2. به عدد 4000 نزدیک تر است.

19- گزینه ی 4.

20- گزینه ی 4. 
3200-3250-3300-3350-3400-3450-3500-3550-3600-3650-3700-3750

21- گزینه ی 1. 

22- گزینه ی 2. 
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صفحه ی 38

صفحه ی 40

صفحه ی 39

-12 -12 -12 -12 -12

550-551-552-553-554-555-556-557-558-559

155-255-355-455-555-655-755-855-955
تکراری

6 = یکان            9876 = بزرگ ترین عدد چهار رقمی با رقم های غیر تکراری

7 = یکان            987 = بزرگ ترین عدد سه رقمی با رقم های غیر تکراری 

0 = یکان            10 = کوچک ترین عدد دو رقمی 

:پاسخ670-760-607-706

200+5=205

205-50=155

چاپ 1401
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23- گزینه ی 1. روی عدد 3، مربّع خاکستری قرار نمی گیرد.

24- گزینه ی 2. با عرض پوزش در خط سوم، عدد 2 به عدد 20 تغییر یا بده

مسئله را از آخر به اّول حل می کنیم:

9 = آن عدد          18=1515+3=2020-5

25- گزینه ی 3. 

برای جای خالی، کلمه ی میلی متر مناسب است.

علومتجربیعلومتجربی

صفحه ی 41

صفحه ی 42

1- الف( گازی                                 ب( هوا - گاز - مایع 

      پ( مثلً: آب - نفت                   ت( مثلً: آجر - کتاب

2- نور المپ 

3- خیر. چنین جانداری وجود ندارد.

4- از هوای داخل آب 

5- بله - مثلً آب که مایع است، اگر آن را در فریزر بگذاریم، بعد از مّدتی به یخ تبدیل می شود که حالت جامد دارد.

6- به تبدیل شدن جامد به مایع، ذوب شدن می گوییم. مثل آب شدن بستنی بر اثر گرما.

7- گرما 

8- به تبدیل شدن مایع به جامد، انجماد می گوییم. مثل تبدیل شدن آب به یخ.

9- سرما 

10- به تـبدیل شدن مایـع به گاز، تبـخیر می گـوییم. مثل بـخار شدن آب داخـل کتری که در حال جـوشـیدن است.

11- گرما 

12- عبارت اّول: نادرست

         عبارت دوم: نادرست

         عبارت سوم: درست

         عبارت چهارم: درست

13- بخار آب. گازها در همه جای ظرف پخش می شوند و بخار آب، حالت گاز دارد.

14- چوب همیشه به حالت جامد است.



1616    سومابتداییجلد2پاسخنامهیکتابکار

15- گزینه ی 2.

گزینه ی1، انجماد را نشان می دهد. گزینه ی3، ذوب را نشان می دهد. گزینه ی4، میعان را نشان می دهد.

1- گزینه ی 3. مواّدی مانند بنزین و الکل خیلی زود به بخار تبدیل می شوند.

2- گزینه ی 4. نفتالین مستقیماً از حالت جامد به حالت گاز تبدیل می شـود.

3- گزینه ی 4. انجماد 

4- گزینه ی 4. میخ آهنی 

5- گزینه ی 4. تبخیر

6- گزینه ی 2. 

7- گزینه ی 2. اگر آب در حـال جوشـیدن باشـد و به آن گرمـای بیشـتری بدهـیم، ایـن گرمـای اضـافه، باعـث بـاال 

رفتـن دمای آب نمی شود؛ بلکه باعث می شود آب زودتر به بخار تبدیل شود و آب کتری زودتر تمام شود.

8- گزینه ی 3. 

9- گزینه ی 2. 

10- گزینه ی 1. در انجماد، مایع به جامد تبدیل می شود.

11- گزینه ی 1. تبدیل بخار آب )گاز( به مایع 

12- گزینه ی 4. 

13- گزینه ی 1. توّجه: آب خالص زودتر از آب نمک به بخار تبدیل می شود.

14- گزینه ی 3. مقداری از بخار آب موجود در هوا بر اثر سرمای جداره ی لیوان به مایع تبدیل شده است.

15- گزینه ی 4. انجماد

16- گزینه ی 2. الکل

17- گزینه ی 1. عسل حالت مایع دارد و مایع به اندازه ی مقدارش در ظرف پخش می شود. 

18- گزینه ی 2. گاز کربن دی اکسید 

19- گزینه ی 4. زیرا هوا رنگ ندارد.

20- گزینه ی 2. برای ذوب کردن شیشه به گرمای کمتری نیاز است تا ذوب کردن فلزات.

صفحه ی 44

صفحه ی 45

صفحه ی 46



1- عدد ترازو تغییر نمی کند.

2- خیر - جرم لیوانی که در آن شکر حل کرده ایم، بیشتر است.

3- به مقدار ماّده ی تشکیل دهنده ی یک جسم، جرم آن جسم گفته می شود.

4- ترازو

5- بله؛ درست است.

6- خیر. مثلً جرم حجم زیادی پنبه یا ابر ممکن است از جرم یک تّکه آهن کمتر باشد.

 -7

8- گرم 

9- لیتر

10- خیر

11- یک لیتر آب دریا. زیرا مقداری نمک در آن حل شده است.

12- فرقی نمی کند؛ چون هر دو 4 لیتر هستند.

13- الکل. زیرا مایع است.

14- اسب جرم بیشتری دارد. )یعنی سنگین تر است.(

    نتیجه ی آزمایش: هوا جرم دارد.
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صفحه ی 50

صفحه ی 51

صفحه ی 52


