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 این ضرب المثل به چه معنی است؟( 1

 ------------------------------------. پاتو از گلیمت درازتر نکن

 .مرتّب کن (2

 -( ص)پیامبر –اندنشده –چیزی –به –امگفته –گرسنه –تا –نخورند–فرمودند

 مردم

------------------------------------------------------- 

 که –او  –کرد  –به  –قبول  –آموزش  –هُدهُد  –بدهد

------------------------------------------------------- 

 .مخالف کلمات را بنویس (3

     ...............شروع     ............... بزرگ     ...............پیر     ..............دانا

 .در دو سطر ادامه بده -4

 ........................................................دو پرنده در روی شاخه ی درخت صنوبر 

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

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

 .م خانواده زیبا برایم بنویسه 3 ،عزیزم( 5
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 با کدام کلمه می تواند ترکیب شود؟(( دانش)) واژه ( 6

  راه( ج      پژوه ( ب      چین( الف

 .یارمهرباننام شاعر شعر  -7

  محمود کیانوش( ج        عباس یمینی شریف ( ب   نظامی ( الف

 ((مواظبت ))معنی کلمه  -8

  نصیحت( ج  مراقبت کردن  ( ب  نگاه کردن ( الف

 امالی کدام کلمه درست است؟ -9

  حوصله( ج     خصته( ب   ساحب ( الف

 .جاهای خالی را با رنگ آبی کامل کن( 11

، امانت دار و .................. رسید که  .................. به .................. در  نوشا

خوب را به .................. تا این .................. از هدهد . بود.................. 

 . بدهد .................. او

شدیدی  ..................بُرد،  ..................گوسفندان را به  ،..................یک روز که 

 . ....................بزرگی به  ..................کرد و  ..................شروع به 

 ................... دریا  ..................گردد،  ..................قطره قطره  

 بود............. ، .............دل .............. ز بود    .............. که ............. توانا بود 
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 («و»با توجّه به صدای نشانه ی . )کلمه ها را دسته بندی کن( 11

 خواهش –مورچه  –توانا 

 سوراخ –دوندگی  –نوشابه 

 خواندنی -سماور  –خواهان 

 .خالی بنویسکلمه ی مناسب را انتخاب کن و در جای ( 12

 

 

 .کنم ----------همیشه سعی می کنم از وسایلم به خوبی * 

 .پیش او رفتم ----------وقتی پدرم صدایم کرد * 

 برای ما می افتاد؟ ----------اگر صداها را نمی شنیدم، * 

 

 

 

  

 ورزش خواب کلوچه

   

   

   

 

 چه اتّفاقی –نگه داری  –بادقّت  –سریع 

 .زنیممی ......... برای سالم ماندن دندان ها ( 1

 حیوانی موذی( 2

 هم خانواده ی انتظار( 3

 .بهشت زیر پای اوست( 4

 میوه ی مورد عالقه ی میمون( 5

 .تکالیف را با آن می نویسیم( 6
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 ( گسترده)حاصل جمع و تفریق ها را به دست بیاور ( 1

 

 

 

 

 

 

 .را رسم کن      و         مهربانم ساعت      (2

 

 

 

 

 
او . بار طناب زد 52بار طناب زد، بعد کمی استراحت کرد و دوباره  26هلیا  (3

روی هم چند بار طناب زده است؟هلیا در کدام مرتبه بیش تر طناب زده است؟ 

 (جلونویسی –راه حل ) (چند بار)
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 .الگو یابی کن ( 4

       -       -      -       - 61 – 64 

  

12 – 17 -       -         -        -  

 

را انتخاب  4و  6و رقم دهگان  9 و 7 و 3برای یکان عددی رقم   دیانااگر  (5

 (شاخه ای) کند، چند عدد دورقمی می تواند بنویسد؟

 

 

 .جمع و تفریق ها را به صورت تقریبی به دست بیاور (6

 

 

 

  چه رقم هایی تشکیل شده است؟  از               و                  و                اعداد( 7

 .عدد دورقمی دیگر غیر از اعداد باال بنویسید 4حاال 

-4 

+5 
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 .در جاهای خالی عدد مناسب بنویس (8

. گذشته است 6عقربه ی بزرگ روی عدد سه و عقربه ی کوچک کمی از  -

 .دقیقه است.......و ...........ساعت 

تعداد مربع های رنگ . مربع رنگ کرد 21مربع و بار دوم  7باران یک بار  (9

 نشده                    تعداد مربع های رنگ شده                    

 مربع ها   ی تعداد همه 

 

 17اگر صبحانه خوردنش  .ددقیقه وقت دارد تا به مدرسه برو 45 مهدیس (11

  بعد از صبحانه چند دقیقه وقت دارد تا به مدرسه برود؟ ،دقیقه طول بکشد

 (راستی جلونویسی یادت نره) (با کمک جدول اعداد)

 

 

 

او به . آرمیتا دو بلوز قرمز و زرد و سه دامن سرمه ای، سبز، بنفش خرید( 11

 (تفکر نظام دار.)چندحالت می تواند این بلوزها را با دامن ها بپوشد
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 جدول سودوکو* 
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 بادسنج چیست؟( 1

------------------------------------------------------- 

 .جاهای خالی را کامل کن( 2

طول می کشد و مدّت زمان گردش  ---------گردش زمین به دور خود * 

 .است ---------زمین به دور خورشید 

 . روز است ---------یک سال *  

 .به وجود می آید ---------گردش زمین به دور فصل ها از * 

 . ایجاد می شود ---------از حرکت هوا * 

 .به وجود می آورد ---------طوفان موج های بزرگ را در * 

 .حس خود در زندگی روزمره استفاده می کنیم ---------ما از * 

 .غروب می کند ---------طلوع و در  ---------خورشید از * 

 .به غرب می باشد ---------زمین به دور خودش از حرکت * 

 .ضرر می رساند ---------و  ---------آلودگی هوا به همه ی * 

 .حرکت دهیم را ---------و  --------- می توانیم ما به کمک باد* 

 .اندازه می گیریم ---------سرعت وزش باد را با * 
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 .است  ...........................، (ص)نام دختر حضرت محمّد  (1

 در کدام ترتیب وضو گرفتن درست است؟( 2

  مسح سر و پا –شستن دست ها  –شستن صورت ( الف

  مسح پا –شستن صورت  –مسح سر ( ب

 هر مسلمان در شبانه روز چند رکعت نماز می خواند؟ -3

  رکعت 4 -الف

  رکعت 17 -ب

   رکعت 21 -ج

 کودکان چگونه رفتار می کرد؟پیامبر با  -4

--------------------------------------------------------- 
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 .ولی محترم لطفاً نظر خود را در رابطه با پیک این هفته برایمان بنویسید

 

 

 

 

 .می باشد 111تا  81در این قسمت همه ی امتیازها از * 

 چه امتیازی می دهی؟نازنینم، به زیبانویسی خود در پیک  -

 مهربونم، در حل آن به خودت چه امتیازی می دهی؟ -

 عزیزدلم، مطالب را به خوبی فراگرفته ای؟ -

  :نظرت درباره پیک* 

 

 

 

  

 

 



 11 

 
 

 

 

 
 

 

 


