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،سبزه و گل ، با صداي چی ؟با صداي بلبل ، چه عطر و عزیزم سالم....بهار آمده ،چی چی آورده 

فرزندم بهار پراز شادي و فصل نو مبارك.....چه نوروزي ....سال نو ، روز نو، بویی چه سبزه هایی،

 خوشیهاي وزن به ما هدیه داده است امیدوارم رزیبایی است این فصل قشنگ را خداي مهربا

  گذاري.ـرادر کانون گرم و با صفاي خانواده پشت سر ب

وقع تکالیف اقدام دلبندم ،در تعطیالت نوروزي با کمک پدر و مادر دلسوزت نسبت به انجام به م

  از خداوند خواهانم که روزهاي زندگی ات همیشه بهاري باشد.. کن

 یمیحک



  

                        

                                                      

  کالس   .................  هستم.  من دانش آموز       .نام زیباي من   .........................   است                           

  ..................  زندگی می کنم .من در شهر  ...                                                                        

   در مدرسه ي  ....................  درس می خوانم.                                      

  .......................  است.نام آموزگار من  ...........                                                                        

  

               

  

                                         

  می گوییم.  فرا رسیدن سال نو و تولّد طبیعت را به شما تبریک                                   

   عطیالتت باشد. تداوم و تعمیق یادگیري میش هاي رو مهم ترین  یکی از تکالیف امتدادي                 

  در جهت منظور وقفه اي ایجاد نماید.به همینآموزش  در استمرار ، نباید طوالنی مانند عید                 

  آموزان پیک بهارانه در اختیار دانش  قالب در  مجموعه ايطول تعطیالت ،  تداوم یادگیري در               

  هر روزرا راهنمایی نماییدتا در طول تعطیالت   که آن هارود  انتظار می می گیرد.از شما عزیز قرار              

  اختصاص دهندو روزي دو صفحه از آن را حل نمایند.مقداري از وقت خود را به این مجموعه               

  .  از شما عزیزانبا تشکّر                                                                                               
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 حکیمی



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ه جاي سیب بر سفره ي هفت سین باشم ، چون سیب نماد سالمتی است .من دوست دارم ب         

   تو دوست داري به جاي چه چیزي روي سفره ي هفت سین باشی؟    

  ................چرا؟  .......................................................................................................................   

                                 .................  سال چه حیوانی است؟،  96سال عزیزم می دانی    

                                                                                    

  

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

................ 
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 حکیمی



  

  

  ن کالس وزان ایانش آمرد تعداد دبه پارك بُردو ،آموزگار دانش آموزان را براي اُدانشمند کوچولو 

  .امل کننفر بود .تعداد دانش آموزان را با چوب خط نشان بده و جاهاي خالی را ک 36

  ......... ده تایی و  .......  یکی می شود  ........                                   

  به عدد : .......                                                   

  به حروف : .............................                                                   

  صویر را رنگ بزنت                                                                                                                  

  

جمع یا  ازي می کردند.با یک عبارتنفر دیگر با هم فوتبال ب 20ه هاي کالس مسابقه ي دو داشتند.نفر از بچّ 10

  ...................................................................  ه ها بازي می کردند ؟تفریق نشان بده چند نفر از بچّ

  اسخ بده.یربه سواالت زیر پهم ایستاده بودند.با توجه به تصاوقدم کنار 5ه ها به فاصله ي ه ي بچّ بقیّ

  

  

  

  به حروف بنویس.       ......................................      فاصله ي نفر دوم با نفر اّول چند قدم است ؟     ........

  به حروف بنویس.       ...................................... فاصله ي نفر اوّل تا نفر چهارم چند قدم است؟    ........     

  فاصله ي نفر دوم با نفر ششم چند قدم است؟     ........      به حروف بنویس.       .......................................

  

  

  ده تایی  یکی

    

5 10 15    
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 حکیمی



  
  

  

    

     ،نه ده تا  دوتا یکی،                 گل آمده به بازار  خبر خبر خبر دار            

        برو خدانگهدار     به برف و سرماگفته                      ،نه صد چه بسیار نه ده                

  درخت زده جوانه                               خبر خبر، شبانه                         

  شکوفه دانه دانه                       دوباره بر سرش بست                             

  

  

  

  

  

  

  مورد را بنویس. 3فرزندم ، از دیدن چه چیزهایی لذّت می بري ؟ 

    

   

  ع  ع  ع  ـع
  

  

      

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

 حکیمی 4



  

   

  علی و معصومه باهم خواهر و برادر هستند.آن ها همیشه در انجام دادن کارها به پدر و مادرشان

را دوست دانند که خدا کودکان خوب و باادب کنند و به آن ها احترام می گذارند.آن دو می  کمک می

  دارد.کمک کردن علی و معصومه به پدر و مادرشان تو را به یاد کدام پیام قرآنی می اندازد؟

  معنی آن پیام قرآنی را بنویس.

  

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

  

  

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

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

  

  

 حکیمی 5  



  

  

  دلبندم ،جمله هاي زیر را با یک کلمه کامل کن.

  مبارك 96سال                             آزاده و امین هر روز درس .....................    

  می کنند.  ................  آن ها همیشه به دیگران                                  

  رها می روند.تَ به دیدن بزرگ .............  اي عید در روزه    

  ه هاي خوب پیش خدا و همه کس .............  هستند.بچّ                                           

  بازي می کنند.   ........آن ها با  ........   

  

  

  

  

  ه به صداي آخر آن ها در جاي خود بنویس.کلمه ها را با توجّ

  مدرسه      نُه     پروانه    کوه   خریده      روباه     ماه     جره پن

  ه  هاِ   ِ  
  

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

  

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

  

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

  

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

  ه  ه  ه  ه
  

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

  

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

  

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

  

........................  
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  چندجانور گوشت خوار را نام ببر ...

  

  

  شما مبارك عید                               دلبندم با هردو کلمه یک جمله بساز. 

  ) جشننوروز ، عید( 

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

  (نماز ، دعا )

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

  بگذار. >=  <عالمت دلبندم ،  

 15+5       10-20           5+3+10        9+18         5+5+10+10        8+8+4   

72        27        36       63            54        45              18       17   

  اشی کن یا عکس آن را بچسبان.خوراکی را نقّچندریشه ي عزیزم ،

  

  

  تصویر را رنگ بزن.

  

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

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

 حکیمی7



  

  

  

  

  

  

  آیه هاي زیر را به کمک بزرگ ترها بخوان 

  

  

  ناسسوره ي              للّه الصمَد       اَ 

  سوره ي حمد                    مَلکِ النّاس                             

  سوره ي عصر                مالکِ یَومِ الدّین

  سوره ي توحید          االِنسانَ لَفی خُسراِنَّ 

  

  فراموش نشود.از روي دروس مطالعه و روان خوانی فرزندم ،                                           
  

  
 حکیمی 8



  

  

  

  فرزندم مراحل چرخه ي آب را به طور کامل توضیح بده و بنویس.

  

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

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

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

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

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

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

  

  تا با استفاده از این برنامه آشپزي کند.بنویس یک برنامه ي غذایی خوب و سالم براي مادر مهربانت 

  

  

  ..................................................  صُبحانه                                                               

  .......ناهار   ............................................                                                            

  .....................................................شام                                                              

  

  

  

  

 حکیمی 9  

  رنگ بزن



  

  

  

  

  

  عزیزم باور می کنی ؟ تو حاال می توانی نامه بنویسی؟

  به هر کسی که دوستش داري. به مامان ، بابا ، معلّم یا دوستان عزیزت. پس مداد

  را بردار ،نام آن کسی را که دوست داري بنویس و یک نامه ي زیبا برایش بنویس.

  ..................نام آن    ............................

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

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

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

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

.....................................................................  
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 حکیمی



  

  

  عزیزم ،روز خوب و شادي داشته باشی

  ال دو جمله ي خنده دار بنویسحا 

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

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

  .....   

  ؟ دخورن ل میچرا زنبورها گُ رمیگنیک نفبه       .رم بکشه گفت یک کِم به بچّمعلّ

 نیست دروازه بانیشون خوب میگه خوب حتما                                      یددانش آموز سیب کش 

 

 رسید چرا سیب کشیدي؟م پُمعلّ

 

                               توي سیب قایم شده خانم دانش آموز جواب داد کرم

  

  جدول را کامل کن .نیمه ي دیگر شکل را رنگ کن.                             

2  5  4  1    3  

3    6  5  2  4  

5  2    6    1  

6  4  1    5  2  

  3  5  2  1    

1    2  4  3    
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دارد                                                                                                                          بین این دو تصویر چند اختالف وجود        

                                                                                   آن ها را پیداکن ورنگ بزن                               مهمّ  تحاال از پدر یا مادر مهربانت خواهش کن که کلما      

  و شما با                                       بگویند امالرا به شما مثل خورشید درس در بازار و      

    را بنویس.ها خوش و خوانا آن خطی             

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

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

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

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

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

  با آرزوي موفقیت براي شما عزیزان       

  وشتن امال در دفترمشق فراموش نشودن                        

                  

  و بنویس. براي تصاویر جمله بساز

  

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

  

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

  

  ..................................................................................................................................................  
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 حکیمی



  

  

  

  بنویس. یا    فرزندم ، حاصل جمع هاي زیر را با کمک ساختن عددهاي  

    = .....2  +20  +5  +5                = ......3  +2  +10                   . =.....5 +1 + 4   

       = .......6  +4  +10  +20                = ......7  +3  +3  +7         . = ....10  +5  +5 +5   

  

  

  

  است.    اندازه ي گل بین .......  تا  ........      

  با استفاده از چوب خط تفریق کن.

                = ......4 – 19                       = ......10 – 25                         = ......7 – 12  

  

  

  فرزندم ،به عدد و حروف بنویس. 

  

  

  

   

62    17    45  

    هجده    پنجاه و سه  
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 حکیمی



  

  

  

  ذَ   ـَث  عه  گی  صو

          

  

  دیکته ي خورشیدي را کامل کن.             مشق فراموش نشود.     عزیزم ، نوشتن دیکته در دفتر 

  

                                                                                           

  ذ               

  

  ت ترین کاري که کردي چی بوده؟خبه یک نفر میگن توي عُمرت س

  ر کردن نمکدانمیگه : پُ

  میگن چرا ؟

  جواب میده : آخه سوراخ هاش خیلی ریزه

  

  

  14
 حکیمی



  

  

  براي شکل یک داستان قرآنی زیبا بنویس.

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

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

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

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

  درمورد مسجد محلّه ي خود تحقیق کن و نام آن را بنویس. 

  ..............................................................و رنگ بزن   

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

  

  یک گیاه کامل بکش آن را رنگ بزن و قسمت هاي مختلف آن را به ترتیب شماره بنویس.

   1  

  2  

  3  

  4  

  5  

  

  

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

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

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

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

............ 
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 حکیمی



  

  

  جاهاي خالی را کامل کن.

65 – 60 – 55  -    ........-   ........-   ........-   ........-   ........-   .........-   ........- ........  

       5 -   

90 - 80 -    ........-  ........-  ........-  .......-   ........-  ........-   .... ....- .......  

      10-  

   

  

  هر جمله را به تصویر آن وصل کن.        

  نجّار با چوب در ، میز و پنجره می سازد.                 

                 

  بلند قرآن می خواند.اَمین با صداي                

  

  گوسفندان در چراگاه می چرند.               

  

  موش است. گربه دشمنِ                 
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 حکیمی



  

  

  بکش.        ان هر کدام که درست بود جمله ها را خودت بخو

  دست هاي کثیف انسان را بیمار نِمی کند.

  ث است.کُره ي زمین به شکل مثلَّ

  عزیزان         سال                                   یش خدا عزیز هستند.ه هاي باادب پبچّ

  96هر روزتان نوروز                                               درشالیزار گندم می کارند.

  نوروزتان پیروز    مبارك                                           رد است.ره ي زمین گِکُ

  زمین می شود. دنِماه باعث روشن شُ ها ، نورِشب 

  

  ، بخش دوم کلمات را بنویس. مبهترین

  و + ....... = .................... = ..............        صفا + ..    ـ + ......... =  .............   لـُگ

  ...      خوا + ......... = .............ـَ + ............ = ........صـُ + ......... = ..............        ش

  .  ))من آسمان آبی را دوست دارم((   مانند نمونه جمله بساز.          

  ..................................او دریاي آبی       .................................  آبیایمان آسمانِ  

  .............................................. رشتهفِ       ....................................................... ما

  
17

 حکیمی



  

  

  عزیزم ، کلمات مهمّ درس صداي موج را بنویس.                     

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

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

  بچّه ي ناز و باهوش         خواندن نشه فراموش            

  ) بگذار.   ّ(  تشدید قرمز کلماتی که به تشدید نیاز دارند براي آن ها با رنگ 

  قناد  ویتامین      نجار  قشنگی     اما     دکان      فروشگاه       پارچه    نقاشی       کمک 

  بنویس.  45 تا   26در خانه هاي زیر از  

  

  

  

  

  

  یک دایره بکش. قرمزتا بشمار و دور هر عدد را با رنگ  3تا  3شروع کن و  26از عدد 

  دایره بکش. یک آبیتا بشمار و دور هر عدد را با رنگ  4تا  4شروع کن و  26از عدد 
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 حکیمی



  

  

  عددهاي ساعت زیر را کامل کن و الگوي عددي خارج ساعت را ادامه بده.

  

                                                                                    12  

  

  

  

  با کمک محور جاهاي خالی را پرکن. 

 15 –12 - .....-  ..... -  ..... - ......  

    3 -  

   

  عزیزم اعداد قبل و بعد را بنویس. 

                     56                                                  19  

             63                                                          29  

  ................................................................به ترتیب بنویس.    56تا  42 مهربانم ، از 

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

  

5 

10 

 

 

  

0 
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  ا نام ببر.چند چیز که از سنگ درست شده اند ر

  

  

      

  معلّم به شاگرد میگه پنج تا حیوان درنده نام ببر. 

  تا شیر 3بر تا بَ  2شاگرد میگه :                                

  زیبا رنگ بزن. به طور داستان را ادامه بده و نقّاشی آن را فرزندم ،  

  شا می کردم برادرم گفت : کاشرف می بارید.من برف را تماو ب بري بودمروز آسمان اَاِ     

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

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

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

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

  

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

............ ............ 
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 حکیمی



   

  

هرآیه که پایان هرکار می گوییم کنار و   1فرزند باهوشم ، کنار هرآیه که اوّل شروع هر کار می گوییم عدد   

  بنویس. را 2عدد 

  حیم رَّلحمِن ابِسِم اللّهِ الرَّ                 العالَمین            اَلحَمدُاللّهِ رَبِّ            

  .و روي محور نشان بده عزیزم ، براي جمع و تفریق هاي زیر شکل بکش

                                                                              = .......4 - 8  +7  

                                                                                

                                                                               = .......3 - 6-12  

                             .یک مسئله بنویس زیربراي عبارت  

 ..............................................         ...........................8  =5 – 3  +10  

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

  ن.را تغییر بده تا یک کلمه ي جدید ساخته شود و آن را بلند بخوا وسطدلبندم ، نشانه ي 

  ـ..كک ..ك  ـک  ..ك ـک   ـ..كکک   ـمـک 

    
21

 حکیمی



   

  

وش گذشته خکه نوروز به شما میدوارم محقّق کوچک ، دوازده روز از فصل بهار گذشته است .اُ

مردمِ ایران  یاتّفاق مهّمچه سال پیش  37باشد.در زندگی هر آدمی یک اتفّاق مهم رُخ می دهد .

با بزرگ ترها صُحبت کن و بنویس که چه اتّفاقی اُفتاده را شاد کرد فرزندم درباره ي این روز 

  .............................................................................................................  است ؟

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

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

  ت 
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 حکیمی



  

  

  

       5                       9                        3                        6  

  

  براي تصویر دو  جمله بنویس.

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

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

  کلمه ها را بخوان و در جدول قرار بده. 

  آواز   نوك      خوش      خروس     شروع      میوه    روستا     خورشید    نانوا    
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 حکیمی



  

  

 

استفاده از شکل جواب بده با  

مز دارد؟ه قرمز بودند .او چند بادکنک قراز آن ها آبی و بقیّ تا 7بادکنک داشت که  15علی    

 

پژمرده شد  چند گل براي او باقی       دسته ي ده تایی از آن ها 1دسته ي ده تایی گل داشت.بعد از چند روز  3ژاله    

مانده است؟   

 

دفتر دارد؟ دفتر دیگر به او دادند .آزاده چند 5دفتر و پدرش  4دفتر داشت مادرش  6آزاده   

 

صفحه از آن را حل کرده است 8سوم صفحه و روز  9صفحه و روز دوم  4صفحه دارد.او روز اوّل  35پیک نوروزي آرش   

یک   نوروزيپ                                                        کرده است؟  ند صفحه از پیک را حل آرش چ  

 

  . گذاري کن و نام آن ها را بنویس هتصویر فصل ها را به ترتیب شمار

      1  ...................  :             2 ...... :...............  

     3 ....... :..............             4 .................... :  

. 
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  ر مباركدب سیزده                                                         

  

  

  

  

ه اي ؟ هایی انجام دادمهربانم ، امروز روز طبیعت است.در روزهاي گذشته با خانواده یا دوستانت چه بازي 

  ویر را رنگ بزن.ابیشتر لذّت بردي؟ بنویس و تصهااز انجام کدام بازي 

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

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

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

  

  جمله ها را بخوان و جمله ي درست را با         و جمله ي نادرست را با          نشان بده. 

   به نور ماه آفتاب می گویند.                    در فصلِ بهار درختان شکوفه می دهند.

  مخصوص دیگران استفاده کنم.             ورزش باعث سالمتی می شود. من می توانم از مسواك

  گرم و هم سرد می کند.هم را  نور خورشید زمین
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  .و تصویر را رنگ بزن متن زیر را بخوان و به سواالت آن پاسخ بده

  ثریّا خواهرِ کیومَرث است.او دخترِ مرتّب و پاکیزه اي است.

  هایَش را با مسواك مخصوص خود می شوید. ثریّا هر روز دندان و لثه

  او می داند که سبزي ومیوه ي کثیف باعث بیماري می شود.

  آن دو با دست هاي کثیف و آلوده چیزي نِمی خورند.

  چون مادرشان به آن ها گفته است که: دست هاي کثیف

  و سالمتی باالترین نِعمَت و ثروت است.می شود باعث بیماري  

  چیست؟ ................... نام برادر ثریّا

  ثریّا هر روز چه کاري انجام می دهد؟ ..........................................

  مادرشان به آن ها چه گفته است؟ ...........................................................................

  ورند؟ ...........................................چرا آن ها با دست هاي کثیف و آلوده چیزي نمی خ

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

  فرزندم ، ازاینکه با حوصله این پیک را حل نمودي از شما متشکّرم  
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  مهربانم        

  

  

  

  

                                   

  

  

  

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

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

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

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