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 (با توجه به درس های خوانده شده. )جمالت زیر را کامل کن (1

 .........................................................................................................:دعا یعنی* 

 ............................................................................................خدا کسانی را که * 

 .....................................................................................................معلّم، همان * 

 .هم خانواده کلمات را بنویس (2

 : .....................علوم: ...........................     سخن : .......................     معلوم

 : ....................کهن..................    : ........اطراف : .......................    زحمت 

 .سدرباره تصویر زیر یک ضرب المثل بنوی (3

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

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

 .جمع ببند(( ان))و (( ها))کلمه های زیر را با  (4

 : ........................جنگل :  ...........................  پدر: ..........................   حرف

 .کلمه مناسب بساز (5

 ..............................: ............................................... ع -م -ی -ت -ج

 : ...................................................................................ز  -عـ  -ی -ز

 : ............................................................... ن -خ  –گ  –م  –ش  –ی 

 : .........................................................................ی  –م  -فـ  –د  -هـ 
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 ( ! -» «  - ؟ - : -،   -.) . در جمالت زیر عالئم نگارشی را با رنگ سبز بگذار( 6

 چرا همه پدربزرگ ها و مادر بزرگ ها را دوست دارندروزی از مادرم پرسیدم  -

دارند و به همه  مهربان هستند همه را دوست چون آن ها بسیارمادرم گفت  -

 محبّت می کنند

و با . بدهد( ـَ ن) در پایان کلمه صدای (( اً ))سه کلمه بنویس که در آن ها  (7

 .یکی از آنها جمله بساز

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

 .معنی کلمات را بنویس (8

 ..........................  =غافل  ..........................  =مراقبت  ..........................  =یاری

............................   =حاال  ..........................  =پند    ..........................  =مطالب

  ..........................  =تالش  ..........................  =شروع  ..........................  =مهم

 .در جاهای خالی کلمه مناسب بگذار (9

 بود.....................بود             ز دانش دل پیر ....................که  توانا بود هر))

  زنده –دانا  (ج                  برنا  –دانا  (ب             جوان –مهربان  (الف
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 ؟اضافه کرد(( نا )) به کدام کلمه ی زیر می توان  (11

  شنوا (ج    سلیقه  (ب    هنر (الف

 .می گویند........................به خواهر پدر   (11

  خاله (ج    عمّه  (ب   دخترخاله  ( الف

 امالی کدام کلمه صحیح نمی باشد؟( 12

  سالمت (ج    خوش مزه  (ب     نزافت( الف

 .بنویس هر کسی که دوست داریدختر خوبم، یک نامه به  -13
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شکل سمت  راستی. ت، شکل سمت چپ را کامل کنساتوجّه به شکل سمت ربا ( 1

 از چند مثلث تشکیل شده است؟ راست

 

 

 

 خط تقارن چهار قسمتی می توان رسم کرد؟ ها،نازنینم، در کدام تصویر (2

 

 

ساعت ونیم بعد  2صبح از خواب بیدار شدند و  9روز جمعه  و برادرشینا رسا (3

چه ساعتی از  برادرشینا و رسا. بازی کردندبه پارک رفتند و یک ساعت در پارک 

 (نشان بده بکش وروی ساعت ) آمدند؟ به خانه پارک 
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 .ی زیر را ادامه بدههاالگو (4

 

 

   -     -       -        -   18  –   12   – 7  

 

 54-   48   –   42   -       -      -       -  

 (با مداد رنگی. )شکل متقارن زیر را کامل کن (5

 

 

 .بیاورحاصل تفریق رو به رو را از راه تقریب به دست  (6

  55 (د     61 (ج             71 (ب     65 (الف

   من، بزرگ ترین عدد یک رقمی و (( یکی ))من عددی دو رقمی هستم که  (7

 من چه عددی هستم؟. تا کم تر از یکی می باشد 6من ، (( ده تایی ))

  93 (د         63 (ج             39 (ب    36 (الف

55 + 

-6 -6 

86 
     25  - 

 ـــــــــ



 6 

 .جمله ها را با کلمات مناسب کامل کن (8

 .گویندمی ....................کند ها رابه دوقسمت مساوی تقسیم میبه خطی که شکل* 

 .گوشه دارد...........................ضلعی  5یک * 

 .می باشد................ بزرگ ترین عدد دو رقمی * 

 .مساوی هستند ..........................ی در مستطیل ضلع ها* 

 .هستند ...........................در مربع ضلع ها با هم * 

 .ندارد .......................و  .........................دایره * 

 .دقیقه است ......................ساعت  1. نیم ساعت است .....................یک ساعت، * 

 .ریال است 51سکّه ی ده ریالی ............ ریال و ............... ریالی  1سکّه ی  11* 
 

 .مثال بنویس 3برای هر مورد ( 1 

 

 

 
 نورهای طبیعی وسایلی که با نور هشدار می دهند
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 هر کدام از چشمه های نور چه فایده ای برای ما دارند؟ (2

 

 

 

 

 .گزینه ی درست را رنگ کن ( 3

  سرعت انتقال پیام در کدام یک بیش تر است؟  -

  هر دو (ج   نور  (ب  صدا  (الف

 چه زمانی سایه ها کوتاه تر از جسم می شوند؟ -
  عصر (ج  صبح  (ب   ظهر  (الف

 کدام یک پر نورترین چشمه ی نور هستند؟ -
  خورشید (ج  ماه   (ب   شمع  (الف

 چوب را چگونه به یک چشمه ی نور تبدیل می کنی؟ یک( 4

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

 .نور، قدرت وتوانایی دارد وقابل دیدن است
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 .تو را به یاد چه کلمه هایی می اندازد، بنویس(( نور))واژه ی  (5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در فضا نیزسایه تولید می شود همین امر باعث : نکته

 .ایجاد خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی می شود
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 ،.................. ، ................... ،  (س)و  حضرت فاطمه ( ع)فرزندان امام علی ( 1

 .می باشند.................... 

 .بنویسید( ص)یک حدیث از پیامبر ( 2

 

 

 : ......................................................................................اهل بیت یعنی ( 3

(  ع)اب حضرت ابراهیم و نام کت( .................... ع)نام کتاب حضرت عیسی ( 4

 .می باشد......................... 

 .نفر هستند................ پیامبران بزرگ خدا ( 5
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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 * 

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

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

 عزیزدلم، مطالب را به خوبی فراگرفته ای؟ -

  :نظرت درباره پیک* 
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