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ذ طثیعت را  پیطاپیص تِ ضوا تثریک هی گَیین. فرا رسیذى سال ًَ ٍ تَلّ ،اٍلیای هحترم

زش ٍ پرٍرش ٍقفِ ای ایجاد ًوایذ. تعطیالت طَالًی هاًٌذ عیذ ، ًثایذ در استورار آهَ

تِ ّویي  تکالیف اهتذادی یکی از هْوتریي رٍش ّای تذاٍم ٍ تعویق یادگیری هی تاضذ.

تْیِ«  تْاراًِ» هٌظَر در جْت تذاٍم یادگیری در طَل تعطیالت ، هجوَعِ ای در قالة 

 ٍ در اختیار داًص آهَزاى عسیس قرار هی گیرد. 

فرزًذاًطاى را طَری راٌّوایی ًوایٌذ تا در طَل تعطیالت ، ، هی اًتظار هی رٍد اٍلیای گرا

ّا را تِ ىّر رٍز هقذاری از ٍقت خَیص را تِ ایي هجوَعِ اختصاظ دٌّذ، کِ یقیٌاً آ

 طرف کتاب ّای درسی ٍ یا تِ جستجَ ٍ تحقیق از سایر هٌاتع خَاّذ کطاًذ.

ف عالی آهَزش ٍ پرٍرش کِدر ًیل تِ اّذا، اهیذٍارین تا ّوکاری تیص از پیص ضوا 

ّواًا ترتیت صحیح ٍ کارآهذ ًسل آیٌذُ ی ایي هرز ٍ تَم هی تاضذ، دست یاتین.

سخٌی با اٍلیای 

گراهی:

رًگ  ترگ ّا تِ کطذ. یدٍتارُ ه یًفس يیزه ضَد. یسال ًَ ه        

 .گردًذ یخستِ تر ه یپرًذُ ّا ٍ ذٌزً یٍ گل ّا لثخٌذ ه ٌذیآ یدر ه  سثس

قذرت الیسال الْی ٍ تجذیذ حیات ی پرطراٍت را کِ ًطاًِ  حلَل سال ًَ ٍ تْار

رض ًوَدُ ٍ سالی سرضار از ترکت ٍ تثریک ٍ تٌْیت ع ضوا  تِ طثیعت هی تاضذ را

 .خَاّاًین درگاُ خذاًٍذ هتعال ٍ سثحاى ترای ضوا از هعٌَیت را

پیام تبریک
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.تٌَیسیذ را سال تحَیل دعای هعٌای عسیس ّای تچِ

............................................................ االَتصار ٍَ القُلَبِ هُقَلةَ یا

.................................................................... الٌَََََْار ٍَ اللِیلِ هُدَتِِّزَ یا

....................................................................... . االَحَال ٍَ الحَُلِ هُحََِلَ یا

.......................................................................... حالال اَحسَيِ لی ا حالٌا حََِل
* عزیزم لحظه تحویل سال نو 1395 را بر روى ساعت نشان بده.

دختر گلم اسمى را که مقام معظم رهبرى براى سال 1395 برگزیده اند
ز تٌَیس : را در کادر سی 

………………………………………………………………………… 
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 وًضتٍ آن کىار در کٍ فصلی وام بٍ تًجٍ با را درخت*

آن کىار در را فصل َر َای ماٌ وام ي که وقاضی است ضذٌ

).که حفظ را فصل َر َای ماٌ وام(.بىًیس

بّچً اهی گل !

ست داریذ دعا کىیذ :جملٍ برای پذر ي مادر خًد ي آوُایی را کٍ دي ديدر 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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خوابیده است . او چند  اتاق شش ضلعی گربو ای در یکی از گوشو ىای
 می بیند ؟زاویو را 

 

 اگر تىها يك كبريت داشته باشيذ و وارد يك اتاق سرد و تاريك شىيذ

 كه در آن يك بخاري وفتي و يك چراغ وفتي و يك شمع باشذ 

 اول چه چيزي را روشه مي كىيذ؟

سبقت هی گیریذ حاال ًفر  دٍمدر یک هسابقِ ی دٍی سرعت شرکت کردُ ایذ. شوا از ًفر فرض کٌیذ 

              ّستیذ؟ چٌذم

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

…………………….. 

چیستاى + هعوا + تست َّش + ...

…………………….

.
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 زنگ علوم

 
 بچِ ّا زًگ علَم فراهَش ًشِ !
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کتاب اهی ردسی فرامىش نشً !                                      ! دانشمىد جىان
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 بچِّ ّای عسیس !

به انذازه بخوریذ . و در تعطیالت عیذ ، پرخوری نکنیذ   

 به حرف پذر و مادرتان ) بسرگ تر ها ( حتماً گوش کنیذ !

 پسر گل ، برای تعذاد داوص آمًزان کالس مان یک ضرب بىًیس .

 ;5  +5  +5  +5  +5  
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ستم جدول ضرب را خیلی دوست دارید !می دان  
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پیدا که و بنىیس !   کلمات مىرد نظر را از ردس اهیی هک خىاندیم** افرسی + امال *
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 چىذ تا از مکان َای تاریخی را کٍ در تعطیالت عیذ از آوُا بازدیذ کردیذ ، وام ببریذ . 

…………………………………………………………………………………………………….. 
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فرٍردیي رٍز خذاست . 10اهام خویٌی ) ر ُ ( :   

فرٍردیي( تْیِ کردُ ٍ بٌَیس !19تحقیق : گسارش هختصری از رٍز طبیعت )  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………...…………………………….…………………

……………………………………………………………………. 
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ارزشیابی 

به خودم ًوره بدهن.، خودم هی تواًن با توام شدى پیک بْاراًِ
ویاز بٍ تالش بیطتر        قابل قبًل          خًب                      خیلی خًب                  

 هاهاى و بابای خوبن شوا هن به هي ًوره بدهید.
ویاز بٍ تالش بیطتر        قابل قبًل          خًب                      خیلی خًب                  

 نهعلّ ًظر
ویاز بٍ تالش بیطتر        قابل قبًل          خًب                                 خیلی خًب       
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هي داًص آهَز کالس ................. ّستن. ................... است.       ..ًام هي .............

 هي در .................... زًذگی هی کٌن.

ًام آهَزگار هي ......................است. .......... درس هی خَاًن.در هذرسِ ی ..................

سال نو مبارک

ی هيدر بارُ 
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