 )1جمله ها را کامل کن.
* شما هنگام تعطیالت به سفر . .......................
* ما در کالس برای همدیگر نماز . .......................
* آن ها در کنار هم یک صبحانه ی خوب . .......................
* من قبل از غذا دست هایم را . .......................
 )2چند کلمه ازدرس «زیارت وهنرمند» پیدا کن ودراین گلبرگها ،زیبا بنویس.

 )3مرتب کن.

بخوانیم

ما

وقت
نمازمان

است

بهتر
اوّل

را
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 )4درجملههای زیر ،به جای کلمههای داخلکمانک،کلمهی هممعنی آن رابنویس.
از مادرم (پرسیدم) : ...................چرا در (موقع)  . ...................دعا با خدا (سخن
می گوییم) ...................؟ مادرم (پاسخ داد) « : ...................ما در همه ی کارها از
او (یاری)  ...................می خواهیم که بهترین راه را به ما نشان دهد .او کسانی را
که به دیگران (محبّت)  ...................می کنند ،دوست دارد.
 )5برای هر کلمه جمله بساز.
خواهد خورد ................................................................................................... :
رسیدم ........................................................................................................... :
می نویسم ...................................................................................................... :
 )6با توجّه به کلمه داده شده سه کلمه که با آن ارتباط دارد را بنویس.

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

...........

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

...........

نقّاش

خیّاط
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 )7کلمه های تشدیددار را از درس های «2و4و »7پیدا کن و بنویس.

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

 )1عددها را به حروف بنویس .عددهایی را که مجموع رقم های آن ها 16
می شود را در مربع عالمت بزن.
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 )2الگوها را تا  5عدد 6 ،تا  6تا ادامه بده.
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 )4جمع و تفریقی که دلسا و بهار نوشته اند را روی محور نشان بده.
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 )5پانیذ از خاطرات مادرش چنین می گوید« :وقتی مادرش کالس دوم بوده به
همراه مادربزرگش یک درشکه برای رفتن به خانه ی عمویش در دِه شمیران
کرایه می کردند و برای رفت و برگشت بایستی  40ریال به درشکه چی پرداخت
می کردند .مادربزرگش یک اسکناس  100ریالی به درشکه چی می دهدو
باقی مانده ی پولش را پس می گیرد ».حاال شما حساب کنید چند ریال از
درشکه چی پس می گیرد؟

 )6عددها را به ترتیب از بیش تر به کم تر مرتب کن.
561 – 660 – 375 – 610 – 537 – 407
..........................................................................................................................
206 – 372 – 600 – 367 – 274 – 416
..........................................................................................................................
 )7تقریب بزن( .با حذف رقم یکان و قرار دادن صفر به جای آن)
→ 564

→ 677

→ 114

→ 372
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 )6با رقم های  5 ،6و  2عددهای سه رقمی بیش تر از  600را بنویس.

 )7به اندازه  547ریال سکه بکش.

 )1گلبرگ ها را کامل کن.

 )2چه چیزهایی از این اتوبوس برایت آزاردهنده می باشد؟
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 )3امروزه برای جلوگیری از آلودگی هوا و مصرف کم تر سوخت ها چه کارهایی
بایدانجام دهیم؟

 )4چرا باید در مصرف سوخت صرفه جویی کنیم؟

 )5چند راه برای جلوگیری از هدر رفتن سوخت را بنویس.

 )6با توجه به کلمات داخل دایره جمالت زیر را کامل کن.
* سوخت ها می سوزند و  ...................تولید می کنند.
* با مصرف سوخت ها ،منابع آن ها  ...................تمام می شود.
* در مصرف ...................باید صرفه جویی کنیم.
*  ...................یک منبع تمام نشدنی است.
آیا می دانید؟
در زمان های گذشته ،با استفاده از سایه ،ساعت آفتابی درست می کردند
و زمان را از روی آن تعیین می کردند.
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 )7گزینه ی درست را عالمت بزن.
 در چه کاری از انرژی نورانی خورشید استفاده می کنند؟الف) تهیّه ی رنگ 

ب) ساخت کاغذ 

ج) آب گرم کن 

 خودروهای سواری برای حرکت  ،از کدام سوخت ها استفاده می کنند؟الف) گازوئیل و گاز 

ب) بنزین و گاز 

ج) زغال سنگ و نفت 

 کدام یک از این وسایل هوا را آلوده نمی کند؟الف) دوچرخه 

ج) قطار 

ب) هواپیما 

 )6دختر خوبم ،سوخت مورد نیاز هر وسیله را بنویس.
کامیون

کالسکه

گاز
خوراکپزی

فانوس

شومینه

موتور
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 )1جمالت را با توجّه به درس ها کامل کن.
* هنگام خواندن نماز رو به  ......................می ایستیم.
* ما با خواندن نماز خداوند را  ......................می کنیم.
* نماز مغرب  ......................رکعت است.
*  ......................خواهر امام حسن (ع) و امام حسین (ع) است.
* امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) برای سالمتی فرزندانشان از خدا تشکر
کردند و  ......................روز  ......................گرفتند.
 )2در تشهد نماز چه می گوییم؟

..........................................................................................................................
 )3یک سؤال طراحی کن.

)1
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ولی محترم لطفاً نظر خود را در رابطه با پیک این هفته برایمان بنویسید.

* در این قسمت همه ی امتیازها از  60تا  100می باشد.
 نازنینم ،به زیبانویسی خود در پیک چه امتیازی می دهی؟ مهربونم ،در حل آن به خودت چه امتیازی می دهی؟ عزیزدلم ،مطالب را به خوبی فراگرفته ای؟* نظرت درباره پیک:
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