به نام خدا

مژده ای دل که دگر باد صبا باز آمد
هدهد خوش خبر از طرف سبا باز آمد
برکش ای مرغ سحر نغمه ی داوودی باز
که سلیمان گل از باد هوا باز آمد

برای موفقیت فقط خواندن شرط نیست بلکه یادگیری و تثبیت آموزه های علمی هم مهم ترمی نماید.
مدت زمان مهر تا اسفند زمانی بود که با زحمت معلمان و خانواده ها و دانش آموزان مطالبی خوانده و یاد
گرفته شد و اکنون زمانی است که تالشی برای تثبیت آن ها داشته باشیم .در همین راستا با همکاری
آموزگاران دلسوز برای تمرین و تکرار مطالب سؤاالتی تنظیم گشته که در ایام تعطیالت نوروزی در کنار
تمامی خوشی ها از یادگیری بچه ها غافل نباشیم و قدمی هر چند کوچک برداشته باشیم.
امید که در هر لحظه ی زندگی بیاموزیم...

مدیر دبستان دخترانه صالحین
زهرا صادقی

رسول اکرم(ص)
هرکارمهمی که با«بسم الـ »...آغاز نشود،بی
فرجام است.

درس  :قرآن
 -1دورحروف ناخوانا خط بکش ونوع آن را بنویس.
یُجزی – تواصَوْا – مَؤمنین – کریماً  -مَسَمًّی
-2ترجمه کلمات و عبارات زیر را بنویس .
الف) اِنَّ اهللَ عَلیمٌ قدیرٌ

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

ب)قُل مَتاعُ الدنیا قَلیلٌ

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

ج) وَ سَبِّح بِالعَشِیّ ِ وَ االِبکار .....................................................................
خَلَقَ ...................

سَبْ ع ...................

غَفور .......................

حَسَنَه ..................

حَیّ ....................

رحیم ......................

مَرسَلین ........................
بصیر .....................

-3طریقه وقف برکلمات زیر را بنویس.
مستقیمٌ

نصیرًا

رَحْمَهٌ

مُخلِصونَ

حِسابٍ

-4معنای پیام قرآنی زیر را بنویس.
 اِنَّ الحسناتِ یُذهِبْنَ السَّیّـِئات ...............................................................................-5اتصاالت را انجام بده.
الف) وَ الْمُقیمی الصَّاله وَ مما رَزَقناهُم یُنفِقون
ب) وَ اهللُ رَئوفٌ بِالعبادِ
هـ) آل اِکراهَ فِی الدّین
-6کدام پیامبراست که برای استجابت دعای خود سه روز باکسی صحبت نکرد؟
الف)حضرت عیسی(ع) ب) حضرت موسی(ع)

ج) حضرت یحیی(ع)  د) حضرت زکریا(ع)

-7نحوه خواندن حروف مقطعه را بنویس.
ن .................. :طه  .................... :ق ........................ :
کهیعص..................... :

یس ....................... :

حم  ......................... :طسم....................... :
الر ....................... :

المر ........................... :

1

درس :مطالعات اجتماعی
-1دخترگلم باتوجه به دریافت عیدهای خود یک جدول خرید عاقالنه را طراحی کن و در آن به نکات زیر
توجه کن ( .به صفحه  12کتاب مراجعه شود)
(جنس) (وزن ) ( قیمت ) ( رنگ )

-2با توجه به نقشه فعالیت های زیر را انجام بده.
الف) آب ها را آبی کن.
ب) محل استان خود را رنگ آمیزی کن.
ج)تنگه ی هرمز را روی نقشه نشان بده.
د)همسایگان شرقی و غربی ایران رادر
کنارنقشه و درجای مناسب بنویس.
هـ) رشته کوه های معروف ایران را با رسم
کوه روی نقشه نشان بده

2

فرزند گلم،
*گزارش بنویس ،سال تحویل را چگونه شروع کردی؟
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
........................................................................................................................... ...................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
........................................................................................ ......................................................................
..............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... ........
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
................................................................................................................... ...........................................
..............................................................................................................................................................
*زمان تحویل سال ،به پیام مقام معظم رهبری گوش فرا بده و ببین ایشان امسال را به چه عنوانی نام
گذاری می کنند؟
با خط زیبایت بنویس:
................................................................................................................ ..............................................

مصرف نوشابه استخوان های مارا پوک
و ضعیف می کند

3

درس :علوم
دخترگلم هربخش از علوم را به صورت یک متن علمی بنویس و برای بخش های دبدن( )1و بدن()2پاور پوینت مناسب تهیه کن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درس :ریاضی
فصل  :1الگوها و عدد نویسی:
-1الگوی زیر را تا شکل پنجم ادامه بده.
دو رابطه برای آن پیدا کن.شکل چندم  107مربع دارد؟-2الگوی زیر را به دو صورت ادامه بده.
............... ، .............. ، ..............
4و2و1
............... ، .............. ، ..............
-3با رقم بنویس.
یازده میلیون و یازده هزار و یازده

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

پنج میلیارد و پنجاه میلیون و پانصد هزار و پانزده .....................................
-4کار ماشین را کامل کن سپس کار ماشین را در یک سطر توضیح بده.
5

6

19

ماشین
54

-5با توجه به الگوی عدد مقابل کسر پنجم کدام است؟
171
299

و

43
75

11

و  19و

3
5

4

فصل  :2کسر
 -1باتوجه به واحد مشخص شده کسریاعددمخلوط مربوط به هرشکل را بنویس.
و

و
 -2کسر و عددمخلوط مربوط به هر شکل را بنویس.
5

4

3

2

1

0

3

-3با انتخاب واحد مناسب عددمخلوط  3راروی شکل نشان بده.
7

-4تفریق و جمع های داده شده را روی شکل نشان بده و آن هارا حل کن.

=

1
5

10

+
15

5

8

= − 12
6
3

1

8

2

-5موتورسواری درحال طی کردن مسیر مسابقه ای است .در ساعت اول مسیر و در ساعت دوم مسیر
را طی می کند.درپایان زمان دوم چه کسری از مسیر طی شده است؟.......................
چه کسری از مسیر باقی مانده است؟...................
3

 -6هریک از شکل های زیر را رنگ کن.
4

5

-7در جای خالی عدد مناسب بنویس.
6


=

4



12

6

=

2

3

4



=



12

4

= 32
8

20

-8مقایسه کن.
1

2

1

8
8

نصف  20

خمس عدد40

3
5

4

6

8

2

 15
5

10

ربع عدد  20



48
60

ثلث عدد 15

 -9ساده کن.

=
-10عبارت جمع

=

2
8

2

+
8

2

+
8

18
24

را به ضرب تبدیل کرده و حاصل ضرب را به کمک محور

به دست آور.

-11حاصل عبارت های زیر را به دست آور.

=)

1
5

=)
2

2
5

3

× )+ (4
20
11

× )− (2
50

× (5

× (4

-12اتوبوسی در هر ساعت مسیری را طی می کند .آیا این اتوبوس پس از  3ساعت به مقصد می رسد؟
9

چرا؟

3

-13دریک جعبه شکالت  4ردیف ده تایی شکالت وجود دارد .این شکالت ها چند شکالت می شود؟
4

6

-14سارا و مریم

8
24

یک رومیزی را گلدوزی کردند .اگر مریم

2
8

آن را گلدوزی کرده باشد چه کسری را

سارا گلدوزی کرده است؟ چه کسری از رومیزی گلدوزی نشده است؟

2

 -15از  21عدد انار خورده شده است .چه تعداد انار باقی مانده است؟
3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فصل  : 3ضرب وتقسیم
-1تمام ضرب هایی راکه حاصل آن ها  36باشدرا بنویس ( .از جدول استفاده کن).

-2ضرب های زیر را به صورت فرایندی انجام بده .
435
26

36
×

× 17

-3کشاورزی محصول گندم خود را در  308کیسهی  27کیلویی جا داد .محصول گندم این کشاورزی چند
کیلوگرم بوده است؟

-4یک باغدار  800کیلوگرم پرتقال کیلو  5300تومان و  700کیلوگرم انار کیلویی 4700تومان فروخته
شد.مبلغ درآمد این باغدار چند تومان است؟

-5صدا در هر ثانیه در حدود  350متر را طی می کند .در مدّت  26دقیقه چند ثانیه طی می کند؟

7

-6در  عدد مناسب بنویس.
350 ×  = 35000

9 × 5 ×  = 450

7 ×  = 700

100 ×  = 9000

4596 ×  = 45960

1000 × 1000 = 

-7حاصل ضرب های زیر را به دست آورید.
45000
×

380

427

6205

× 206

19

×

-8اعداد زیر را با تقریب هزارگان بنویس.
4356

1245
-9اعداد زیر را با تقریب رقم صدگان بنویس.

1371

4630
-10اعداد زیر را به صورت تقریبی روی محور نشان بده.
52
300

164
200

239

387

100

0

-11کشاورزی  32521کیلوگرم محصول گندم برداشت کرد .او به طور تقریبی .....................تُن محصول
برداشت کرده است.
-12تقسیم کن و عبارت درستی تقسیم را بنویس و اجزای تقسیم را نامگذاری کن.
25

328

-13می خواهیم یک طناب  100متری را به قطعه های ده متری تقسیم کنیم .چند برش الزم است؟

8

-14کدام یک از اعداد زیر (  2و  3و  5و  ) 10بخش پذیر است؟
 90025

 82350

 30052

 864

-15با توجه به عبارت درستی تقسیم ،تقسیم مربوط به آن را بنویس.
205 × 4 + 3 =........
-16برای تقسیم مقابل یک مسئله بنویس و پاسخ بده.
735 ÷ 25 =.......
-17عدد  18را در چه عددی ضرب کنیم تا حاصل ضرب آن برابر با مجموع دو عدد ( 62و  ) 100باشد.

-18قیمت یک دفتر  3500تومان است .قیمت دو جین دفتر چند تومان است؟
( دوجین  12عدد است)
-19توضیح بده چگونه می فهمید عدد  58به  17بخش پذیر است یا نه ؟

-20تقسیم ها را به کمک تقریب انجام بده.
4 8 7 2 41

5 7 1 29

-------------------------------------------------------------------------فصل  : 4اندازه گیری:
-1درشکل زیر چند زاویه راست وجود دارد؟

-2درشکل زیر چند زاویه ی تند وجود دارد؟

9

-3دریک مثلث قائم الزاویه متساوی الساقین اندازهی یک زاویهی تندآن چند درجه است؟

-4باتوجه به شکل اندازهی زاویهی مورد نظر چند درجه است؟

30

؟

-5اگر مثلث( ر ن م ) متساوی الساقین باشد اندازهی زاویه ی مشخص شده چند درجه است؟
م
160
ر

ن

 -6زاویه های زیر را با کمک نقاله رسم کن.
ْ120

ْ74

-7غذایی را َ 7:20روی اجاق می گذاریم .اگر برای پختن این غذا سه ربع وقت الزم باشد چه ساعتی باید
آن را از روی اجاق برداریم؟

-8علی یک کبوتر خانگی را در ساعت  7:30صبح رهاکرد .کبوتر پرواز کرد و در ساعت َ9:10صبح به
آشیانه برگشت.در صورتی که بدانیم کبوتر  6کیلومتر را در  10دقیقه پرواز می کند کبوتر دراین مدت
چند کیلومتر پرواز کرده است؟

-9چه کسری از مربع های شکل(الف) باید روی شکل (ب) قرار گیرد تا مستطیلی به طول  10واحد ایجاد
شود؟
الف
ب
10
0

-10هرکدام از واحدهای اندازه گیری زیر را ابتدا به صورت یک عددمخلوط سپس با تقریب بنویس.
3متر و  45سانتی متر=  ..............متر ~  ..................متر
 132سانتی متر =  ...............متر ~ .....................متر
 27میلی متر=  ...............سانتی متر ~  ...................سانتی متر
 2کیلوگرم و  800گرم =  ..................کیلوگرم ~  .....................کیلو گرم
--------------------------------------------------------------------------فصل  : 5عدد مخلوط و عدداعشاری
2

-1عددمخلوط  3را روی شکل نشان بده.
5

-2جاهای خالی را کامل کن.
 20سانتی متر ( با اعشار)  ...............متر

 0/2کیلوگرم =  ...............گرم

 50سانتی متر ( با اعشار)  ..............متر

 15میلی متر= ...............سانتی متر

 1/5متر یعنی  ................سانتی متر

 7/4متر= ..............سانتی متر و  .............متر

 0/7متر یعنی  ................سانتی متر

 70تا  0/1متر = ...............سانتی متر

-3بین دو عدد  4و  5چند عدد وجود دارد؟
-روی محور نشان بده.

1

-4در سبدی  7قرص نان بود  3نفر قرار گذاشتند هرکدام  2نان بخورند چه مقدار دیگر نان الزم است
2

1

تا همه  2نان خورده باشند ( .رسم شکل به شما کمک می کند)
2

-5ابتدا شکل هر کسر را بکش سپس به عدد اعشاری تبدیل کن.
1

3

2

5
11
0

 -6هر عدد اعشاری را به صورت کسر یا عدد مخلوط بنویس.
= 13/2

= 0/8

= 0/4

= 1/7

-7عدد اعشاری را روی محور نشان بده.
= 0/6 + 0/3
 -8مقایسه کن.
0  0/1

2  0/8

0/9  1

7/1  6/8

14/7  14/5

1

4 5  4/2

-9جمع و تفریق های زیر را انجام بده.
7/2

10/7

8/4

4/7

- 3/5

- 5/2

+ 2/6

+ 1/8

-10ازیک توپ پارچه به طول  10متر  3/7متر را جدا کردیم .چند متر باقی مانده است؟

-11در یک ظرف آب  2/3لیتری  1/7 ،لیتر آب وجود دارد .فاطمه  0/9لیتر از آب را در  3نوبت
نوشید .چه قدر آب در ظرف باقی مانده است؟

-12بین اعداد  3/2و  3/3چند عدد اعشاری وجود دارد؟

12
0

درس :علوم اجتماعی
-1فرزندم در مورد اقوامی که برای اولین بار به ایران آمدن چند سطر بنویس.

.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
-2در مورد دو سردار شجاع ایرانی که در برابر بیگانگان ایستادگی کردند تحقیق کن و چند سطر بنویس.
.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ .........................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
-3هر کدام از این تصاویر مربوط به چه دوره ای است؟

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

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

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

-4درباره ی هر کدام از مباحث تاریخی یک پاورپوینت درست کن.

13
0

فرزند باهوشم:
مَثَل سخن کوتاه و مشهوری است که به قصه ای عبرت آموز اشاره می کند و جای توضیح بیشتر را می
گیرد .کلمه ی مَثَل عربی است و فارسی آن مَتَل است .در تمامی مثل ها مفهوم کنایه ای که گسترده تر از
ظاهر آن است وجود دارد.
*دلبندم در نوروز،ضرب المثل های نوروزی را کامل کن.
-با یک

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

سالی که نکوست از ..............................................................-

نمیر بهار می آید ............................................

*رضا بعد از خوردن شام مشغول مسواک زدن است ،اما شیر آب را باز گذاشته است .فرزندم شما چه
توصیه ای به رضا می کنید؟
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
*فرزند با ایمانم ،در هنگام قرائت قرآن چه آدابی را باید رعایت کنیم؟
.....................................................................-1
....................................................................-2
...................................................................-3
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0

