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  )بهار ( 
  برف و یخ آب شد                                                     چشمه ها شد روان

  

  شد زمین رنگ رنگ                                                   خنده زد آسمان

  

  شاد و پیروز شد                                          باز دنیاي ما                  

  

  عید نورز شد                             آمد بهار                               باز 

  

  از بوي گل                                                     خانه ها ، کوچه هاشد  پر

  

  رقص پروانه ها                                             باز آغاز شد              

  

  هن شد                                                     سفره ي هفت سینپباز هم 

  

  سبز شد ، سرخ شد                                                   هر کجاي زمین

  

  نوروزتان پیروز                     هروزتان نوروز                    
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  . . .نوروز                             
  

عید نوروز یکی از عیدهاي باستانی ما ایرانیان است که همزمـان بـا آغـاز فصـل بهـار                

می باشد قبل از شروع نوروز مراسم خاصی وجود دارد از جملـه خانـه تکـانی و شـادي و        

  . . .ر آخرین چهارشنبه سال یعنی چهار شنبه سوري و پاي کوبی د

  .از جمله مراسم نوروز چیدن سفره ي هفت سین ، دید و بازدید و عیدي دادن است

قورمـه سـبزي تهیـه     یادر اغلب شهرهاي ایران شب عید نوروز غذاهاي مثل سبزي پلو 

د همچنین بعضی از این غذا ها با رنگ سبزشان ، سبزي و تازگی را مژده می دهن. می شود

مردم در آغاز نوروز رشته پلو یا آش رشته می پزند و اعتقاد دارند با خوردن این غـذا هـا   

  .ان می آید و موفق می شوندشدر سال جدید رشته ي کارها به دست

  فکر می کنی هر یک از سین هاي سفره ي هفت سین نشانه ي چیست ؟ ؟

  

  : ...............................................سمنو ..................             : ...............................سبزه 

  : .................................................سکه : ...............................................             سیب 

  : ................................................سرکه .......             : .........................................سنجد 

  : ........................................سیر                            
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  بخوانیم و بنویسیم

  
فکـر مـی کنـی چـه مـی      . این گل پس از شکفته شدن از خدا سپاس گزاري می کنـد  -1

  گوید؟

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

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

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

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

  .نگاه کن و پاسخ سؤاالت زیر را بنویسبا دقّت به تصویر  -2

  هر فصل چه نام دارد ؟: الف

  در هر فصل چه صداهایی می شنوي؟) ب

   

  

  

  ..................................    ....: .......................      ..............................     ..........الف

  .................    ............................      ...............................     ..................: .........ب

  .مانند نمونه کامل کن -3

  نم نم باران: مثال  

  .............................شرشر ..............................        جیک جیک 
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  من کیستم ؟ -4         

در خراسان به دنیا آمدند پدر شان آشپز دربار شـاه  ) هجري ش  1186( ایشان در سال  

بود اما وي توانست با زیرکی و پشتکار به مقام صدراعظمی ناصرالدین شاه قاجار برسد در 

        زمان وزارتـش کارهـاي مفیـدي انجـام داد از جملـه تأسـیس اولـین مدرسـه علمـی جدیـد           

اما پـس از مـدتی بـا دشـمنی اطرافیـان شـاه از       . ان  به نام دارالفنون در تهر) ه شگادان( 

  .مقامش برکنار شده و در حمام فین کاشان کشته شد

  . ایشان                                    هستند                             

این کلمه تو را به یاد چه  .کلمات مخالف را به هم وصل کن و کلمۀ رمز را پیدا کن -5

  چیزي می اندازد؟

                          

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

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

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

  .تصویر زیر ساحل دریا را نشان می دهد -6

  .......................به ما چه می گفت؟ کند  فکر می کنی اگر دریا می توانست با ما صحبت

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

  یک ضرب المثل : گل زیباي من                                                            

  » دریا«بنویس که در آن از کلمه                                                            

  .استفاده شده باشد                                                            

5  

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



  کره ي زمین
  خانم مدیر در مراسم صبحگاهی درباره ي تکنولوژي و 

  او. ت براي دانش آموزان صحبت می کردمحیط زیس  

  از همان روزهاي نخستین بشر به انرژي از: گفت 

  طبیعت بهره گرفت، بعدها به کمک تکنولوژي این 

  منابع عظیم را بیشتر مورد استفاده قرار داد ،اما بعضی

  . از کارهاي او سبب آلودگی آب ، هوا و خاك شد

  ، تغییرات رفتارهاي نادرست عده اي از انسان ها

  ما وظیفه داریم. نا خوشایندي را در طبیعت پدید آورد

  براي حفظ نگهداري محیطی که در آن زندگی می کنیم

  .تالش نماییم و علم را براي سالمتی انسان ها و محیط به خوبی به کار گیریم

یر چه بود موضوع سخنرانی مد -1

  .................................................................................؟

  .کلمات تازه اي که در صحبت هاي خانم مدیر وجود دارد را بنویس -2

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

  راي حفظ محیط زیست چه پیشنهادي داري چه می گفتی ؟تو می خواست باگرمدیر از -3

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

  .چهره ي کره زمین را طوري بکش که عصبانی باشد -4

  که بهداشت را رعایت به نظر تو او به آدم هایی  -5

  .................................................نمی کنند چه می گوید؟ 

  .دوست داري محیطی که در آن زندگی می کنی چگونه باشد؟ آن محیط را نقّاشی کن -6
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  ریاضی
  .با ر نگ کردن پاسخ سؤاالت ، رمز مورد نظر را پیدا کن -1

  ده تایی 7یکی و  15 -1

  .تا چهل متر می شود 5 -2

  .سانتی متر باشد قطر آن چه قدر است 4اگر شعاع دایره اي  -3

  .است عدد کوچکتر چند است 12مجموع سه عدد زوج متوالی  -4

5-     28  ) +      =4  ×6  (  

د برابر عرض آن باش 2و اندازه ي طول آن  3اگر اندازه ي عرض یک مستطیل  -6

  مساحت برابر است با ؟

  قطر داشته باشد چند شعاع دارد ؟ 316اگر یک دایره  -7

  نفر چند دست دارند ؟ 7. انگشت دارد 10هر انسان  -8

  .قرمز کنید. می شود 12سیب هایی که حاصلشان  -2
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  با توجه به تصویر زیر براي میزان شدن کفه ها چه راهی پیشنهاد می کنید؟ -3

  

  

  

  

  سانتی متر باشد ، محیط مربع چه قدر است؟ 3اگر شعاع دایره  -4

  

  

  ؟کدام یک از خط چین ها خط تقارن نیست  -5

  

  

  
  

  

  

تقسیم هاي زیر را انجام دهید و با استفاده از جواب ها ، به ترتیب نقطه هـا را بـه    -6

  .هم وصل کنید تا شکل کامل شود
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  .ه هر یک از شاعران زیر در کدام شهر استحدس بزنید که آرامگا -7   

نام شاعران وصل آرامگاهی که یک حاصل دارند را به هم وصل کنید و حاصل   

  .سپس جدول را کامل کنید. عبارت را بنویسید

  نام شاعران                    محل آرامگاه         

  ) 5×  9= ( گنجه )              5× 3)+(  5×  6( شهریار  

  ) 6×  8= ( قم )                 6×  4)+( 2×  1( نظامی 

  ) 4×  8= ( طوس )           4×  6)+(  6×  4( فردوسی 

  ) 2×  7= ( تبریز )       4×  6)+(  4×  2(پروین اعتصامی 

  محیط اشکال زیر را به دست آورید؟ -8

  

  

  

  کامپیوتر

داز و با استفاده از ابزارهایی که تاکنون بچه هاي خوب، استفاده از برنامه واژه پر -1

براي معلم خود تایپ کنید  ) رنگها ، اندازه قلم ، تراز کردن   Bو  Uمثل، (یاد گرفتید 

محل آرامگاهنام شاعران    



که عید خود را چگونه گذراندید، سپس او را بوسیله چاپگر چاپ کنید و با پیک نوروزي 

  بیاورید
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  هدیه هاي آسمانی

  .خود را نقاشی کن )تکلیف ( جشن عبادت  -1      

  

  

  

  

  

  

  

  

  .می باشد) ع(شیعیان و پدر امام زمان یازدهم ما امام حسن عسگري امام    

  

  .حدیث از امام حسن عسگري بنویس 3با کمک بزرگتر هایت   -2      

    1- ...............................................................................................................  



   2- ...............................................................................................................  

   3- ..............................................................................................................  

10  

  مهارتهاي زندگی

  .من مراقب سالمت خودم هستم

  از حاال به بعد براي مراقبت از خودت چه چیزهایی را تغییر می دهی ؟ -1    

  :از حاال به بعد سعی می کنم بیشتر از غذاهاي زیر استفاده کنم - 2     

  

  

   

  .بکشدو ورزشی که دوست داري خط . سعی می کنم بیشتر،ورزش کنمحاال به بعد از-3

  چند روز در هفته می خواهی ورزش کنی ؟ -4

  هر روز چه ورزشی می کنی ؟

  .بخوابم.....................ساعت از حاال به بعد سعی می کنم

  ..............زیرا  از حاال به بعد نظافت و حمام را می خواهم



  .............................از حاال به بعد هر وقت مریض شوم

  ...............................موقع عبور از خیابان از حاال 
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  .آیا می دانید اولین مردمانی که کشتی را ساختند ایرانیان بودند           

  .گل بنشیند 4000قاشق عسل باید روي   1آیا می دانید زنبور براي تهیه            

  .م پوست کندن پیاز مانع اشک ریختن شما می شودآیا می دانید جویدن آدامس هنگا           

  آیا می دانید در تایوان بشقاب هایی گندمی وجود دارد که مردم بعد از خوردن غذا             

  .             بشقابشان را هم می خورند           

  سرگرمی

  او باید راه را . به این کرم کوچولو کمک کن تا از میان سیب خوشمزه بگذرد             

  .درست پیدا کند             

  

  

  

  

. . .آیا می دانید 
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  علوم
  

  .آن ها را با یکدیگر مقایسه کن. به تصاویر جانوران با دقّت نگاه کن -1

  

  

  

  

  

  
  را در یک روز » شقایق « تصویر مقابل  -2

  .سرد زمستانی نشان می دهد

  چه صورت هایی از انرژي را در شکل -3

  یسمقابل می بینی ؟ بنو

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

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

  )رنگ بزن    (          .چه کارهاي اشتباهی از شقایق در تصویر می بینی ؟ بنویس -4

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

  .......................اگر تو جاي شقایق بودي چه می کردي؟  -5    

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

  ...............ي در فصل زمستان بیشتر است؟ منزل شما مصرف کدام نوع انرژ در - 6  



  چه راه حلّی براي صرفه جویی انرژي پیشنهاد می کنی؟ -7

..................................................................................................................................  
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  جدول

  !جدول حل کن -ا 

  .حیوانات وحشی از این راه غذا تهیه می کنند -1

  .ماهی با این وسیله تنفّس می کند -2

  .به محل زندگی بعضی از پرندگان می گویند -3

  .مار جزو این گروه از مهره داران می باشد -4

  .نام بینی فیل است -5

  .به دهان پرندگان گویند -6

  .ورت گروهی زندگی می کنداین جانور به ص -7

  .سطح بدن ماهی را می پوشاند -8

  

دلیل این کار مادر او . مریم جان تنگ ماهی را عوض کن: مادر مریم به او گفت  – 2

  .چه بوده است؟ توضیح بده
  

  

  

  .اطراف خود را با دقّت مشاهده کن سپس جدول تغییر مواد را کامل کن -3

  . )با شکل نشان بده و یا بنویس( 
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  اجتماعی

  
  .تصویر زیر را رنگ کن ، سپس بنویس چه نوع زندگی را نشان می دهد -1    

  .داستانی هم در مورد آن بنویس    

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  به سؤاالت زیر پاسخ دهید؟ -2

  .........................چه رودي از وسط شهر اصفهان می گذرد؟ -1  

  .......................؟چه می گویند به محل نگهداري اشیاء قدیمی -2

  ................................به مردم ایل چه می گویند؟  -3

  ........................... آب و هواي شمال چگونه است؟ -4

  .................. ......شیراز را نام ببرید یکی از بازارهاي دیدنی شهر -5



  ..................ام جهت طلوع می کند؟ خورشید از کد - 6             
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  روز زیباي طبیعت
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