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 به نام خداوند جان و خرد

    با عرض تبریک و شاد باش سال نو خدمت دانش آموزان و اولیا محترم ، سالی پر از                             

 .شما آرزومندیم خیر و برکت و سالمتی برای                               

 تعطیالت نوروزی باعث وقفه در امر آموزش دانش آموزان می شود واز آنجا که                                    

 احیانا ممکن است باعث افت تحصیلی آنان شود، توجه اولیا محترم را به چند نکته                            

 جلب می کنم :                           

 عطیالت به تدریج انجام شود و حل کل تکالیف را به اول یا تکالیف نوروزی در ایام ت                                

 آخر تعطیالت نسپارند.                                

 ***بر نحوه روخوانی قرآن و فارسی دانش آموزان نظارت کافی را به عمل بیاورید                           

 علوم و وسایل مورد نیاز برای انجام آن ، دانش آموز را برای انجام تحقیقات ***                          

 یاری رسانید.                         

 اگر دانش آموز در حل برخی از مباحث تکالیف نوروزی دچار کاستی بود ،  ***                                 

 ات تکمیلی نقاط ضعف او را به نکات قوت تبدیل کنید.می توانید با دادن تمرین                                       

 ءپیشاپیش از همکاری صمیمانه اولیا                                                                                           

 کمال تشکر را دارم.                                                                                            
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 بنویسید. بچه های عزیز معنای دعای تحویل سال را                                               

 ............................................................    بصاراالَ وَ لوبِالقُ بَل ِّقَیا مُ                                             

 ....................................................................    هارالنَََََّ وَ یلِاللِّ رَبِِّدَیا مُ                                           

 ........................................................................     حوالاالَ وَ ولِالحُ لَوِّحَیا مُ                                

 ..........................................................................    الحال نِحسَلی اَنا ا حال  لوِّحَ                             

 را روی ساعت نشان بده.3131لحظه ی تحویل سال  زیزمع *                       

 

 

 

 

 

 درکادرزیر بنویس.در روز عید گذاشته اند را  3131اسمی را که مقام معظم رهبری بر سالبچه های گلم                           
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 *درخت را با توجه به نام فصلی                                    

 کن و نام ماه های هر فصل را در کنار آن ه در کنار آن نوشته شده است نقاشیک                                     

 کن.( حفظرا بنویس.)نام ماه های هر فصل                                     

                                                             

                                                           

 .وانرا بخ 31تا  8***امروز از روی کتاب قرآن از صفحه                                                                

 مختلف  **در ایام نوروز هر بار که بیرون می روی انواع برگ های                                                             

 یا سنگ های مختلف را جمع کن و روی کاغذ یا                                                               

 مقوا بچسبان و تفاوت ها و شبا هت های آن ها را                                                           

 برگی که جمع میکنی نام درخت  بنویس. هر                                                             

 یا گیاه آن را بنویس.                                                                                             
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 کلمات زیر را بخوان و در جای مناسب قرار بده.                      *  

 موج -می خواهم-مخصوص-روشنایی -دنیخوان    -تصوری -رپوردگار -صابون -تخت خواب -شروع  -دونده-دوباره                                                                                                 

                                                                                                           
                                                                                      

 کلمه  های زیر را کامل کن.                                     نشانه های به کمک یکی از -*                                                                                         

     - شی َ..        -   ...ذ کا       -چرا....       -سرآ...از    -ّ ....   مو                           

 ..... وری         -.....         -      -   سُرا ......        -فل....                           

                                                                               
 کامل کن . -*                                                                                          

 ما کتاب ......................... ،      تو کتاب ......................,      .....................کتاب می خوانم .                                    

 .......................کتاب می خوانید,                                                                                   

 .............کتاب می خوانند.     او کتاب ......................... ,                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                     
 *معنی کلمات زیر را بنویسید .                                                                                                                                                                                                                                                                          

 بی حوصله: ...................................................................                                                                          

 سواد: .......................................................................... با                                                                         

 گوسفند ها :....................................................................                                                                          

 ..دختران :......................................................................                                                                          
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 جمع و تفریق کنید.  *                        

 

                                                                                         
                    

 به عدد و حروف ، شکل و جدول در دفتر بنویس . 023تا  193* از عدد                     

 ساخت بسازید  نوشته شده است ، تمام عدهای سه رقمی را که میتوان 9و  6و  0با سه کارت که روی آنها رقم های  *                   

 ------------و -----------و  -----------و  ----------و  ----------و  ----------                                     

          
 عقربه های ساعت زیر را بگذارید. )عقربه کوچک : ساعت ( و ) عقربه بزرگ : دقیقه ( *                    

                                                                                                                                                            
                             9138                2102              312                 6133              8188 

               
 ساعت چند است  ؟ بنویس .*               

                                                                                                                                                                                                                          
                                   …………  ……….. … ..                                                                                                                                                        …………………………                                                                                                                                

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

                     

 را بخوان. 39تا  30وز از روی کتاب قرآن صفحه امرنازنینم * 
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 به حروف بنویسید .   *                                          

233….…………………… 286……………………… 163……………………… 

638………………………. 830……………………… 281……………………… 

                            

                           به رقم بنویسید.  *                                 

           

 

                     گلم برای تصویر سه جمله بنویس. *                                

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

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

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

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

  

 پنج کلمه بنویس که نشانه )) ی (( در آخر آنها صدای )) آ (( می دهد. مثل موسی *                                         

  ------------و -----------و -------------و ------------و -----------                               

                               

              

 

 

 

 را بخوان. 21تا  23دلبندم امروز از روی کتاب قرآن صفحه *                                             

 

 

 

 

 پانصد و شصت و دو ---- هشتصد و پنجاه  ---- نُهصَد و هشت    ----

 چهارصد و یک  ---- نُهصد و هشتاد وسه ---- صَد و هیجده    ----
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  . را بخوان27تا  24صفحه قرآننازنینم امروز از روی کتاب *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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 معنای کلمات زیر را بنویس . *                                                                     

 ؛  -----------موقع  ؛  -----------محبت  ؛  -----------؛ سپاس گذاری  ----------سخن                          

 ؛  ---------غمگین   ؛  ----------  عاقبت ؛    ------------سعی    ؛       ---------آموختن                         

 . جای خالی را پر کنید  *                      

 می گویم. -------به مادر مادرم می گویم.  ------اهر مادرم می گویم.  به خو -----ه برادر پدرم ب                       

 می گویم .  --------گویم.  به پدر پدرم می ------گویم.  به برادر مادرم  می ------به خواهر پدرم                       

                     

 در هر دسته کلمه مشترک کدام است ؟ بنویس *                      

 ---------؛     روشنایی , روشنک , روشنی    ----------خوش حال , خوش مزٌه , خوش رفتار                         

 ---------، پرنده ،پرستو  ؛     پرواز ، پریدن  -------------امروز ,  روزانه ,  روزی ,  دیروز                             

 بنویس . مخالف هر کلمه را    *                      

 ----------------- برد ,  --------------- می خواند ,  -------------------- , شروع  ----------- اوٌل                        

 --------------  نمی شنوم ,  -----------------, زیاد    --------------------آشتی  , ---------------- روز                        

 آن چیست که نه بال دارد                              

 و نه پر، اما توی هوا باال می رود؟                   

                        ---------------         
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 عزیزم تصویرهای زیر را با دقت نگاه کن و در زیر هر تصویر نویس*                                    

 "جامد" ، "مایع" یا " گاز "به چه حالتی وجود دارد                           

 

                                      
 را بخوان. 11تا  28گلم از روی کتاب قرآن صفحه *                                   

 به عدد و حروف در دفترت بنویس. 613تا  823عزیزم از عدد *                           

 ردسه جانور را انتخاب کن و در مو*                                         

 النه سازی آنها، نحوه ی نگهداری از                                 

 بچه ها و غذای آنه تحقیق کن و                                      

 گزارش بنویس.                                                

 

 

 

 

 

http://www.eltconferenceili.ir/


 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 عدد ها را یکی ، یکی ادامه بده . *                    

                        .........- .........-.........-..........-..........- .........-.........-..........-..........- .........-.........-..........-232- 233 - 233 

                        ..........- .........-.........-..........-..........- .........-.........-..........-..........- .........-.........-..........-226- 228 - 220 

                        ..........- .........-.........-..........-..........- .........-.........-..........-..........- .........-.........-..........-082- 083 - 083 

                         ........- .........-.........-..........-..........- .........-.........-..........-..........- .........-.........-..........-398 - 390 – 391 

 یق ها را پیدا کن .به کمک محور اعداد جواب جمع و تفر *                      

                        

                         

 

                        

 را بخوان. 18تا  16دلبندم از روی کتاب قرآن صفحه *                                                    
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 مادر مریم مقداری به او پول داد تا از بازار خرید کند، مریم می خواهد پول هایش را بشمارد.به مریم در *                    

 ش پول ها کمک کن و جواب را بنویس.در شمار                     

          

                                
 تومان.………………                               

 

 مانند نمونه بنویس. **                   

                   
      با استفاده از کلمه های نوشته شده ، جمله ها را کامل کنید.* **                       

 اصلً  -حتماً  -لطفاً  -معموالً                 

 علی به پدرش گفت : پدر جان ..............................برایم شاهنامه بخوان .                            

 ........................ در تابستان هوا گرم است .....                             

 من فردا ............................ به دیدن دوستم می روم .                             

 دیروز حال مادرم ........................ خوب نبود .                            

 فرزندم از روی کتاب قرآن ****                  

 را بخوان. 02تا  19صفحه                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eltconferenceili.ir/


 

 

 

 

 

                   

 .با خط کش , خط ها را اندازه بگیرید و جمله ها را کامل کنید  *                    

                                                                    میلی متر است             ----سانتی متر و  -----الف( اندازه ی خط                              

 میلی متر است------اندازه خط  یا                            

                                        میلی متر است ----سانتی متر و  -----ب( اندازه ی خط                            

 میلی متر است------اندازه خط  یا                            

           میلی متر است ----سانتی متر و  -----ج( اندازه ی خط                           

 میلی متر است------اندازه خط  یا                          

 

                    
 ( کتاب ریاضی 18و  11جمع و تفریق ها را به صورت تقریبی بنویس . )مانند صفحه حاصل  *                 

                      
 به عدد و حروف در  813تا  263عزیزم از عدد *                    

 .دفتر بنویس                         

 چیستان*                       

  آن کیست که برای همه مردم لباس                         

 می دوزد، اما خودش لباس ندارد؟                       
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 بنویس . مخالف هر کلمه را    *                                                          

    ------------  آهسته,--------------- , شروع  ------- اوٌل                                                                      

 -------------  گرسنه,------------- , روز  -------- برد ,  -------------- می خواند                                                       

 دسته بندی کن . *                

  –مهندس  -بشقاب  -اجاق -نانوا  -کاشی  -نویسنده  -چنگال                             

 آجر -فروشنده  -قابلمه  - بیل -عکِّاس  -کلنگ                                     

  مشاغل

  بنایی

  آشپزی
 

 .کامل کن  *                       

 به جایی که در آن پارچه می فروشند ............................... می گویند .                      

  . ................................  می کویند به جایی که در آن دارو می فروشند                      

 به کسی که از گلها مراقبت می کنند................................   می گویند .                     

 . ......................................................................  کلید ساز یعنی کسی که                    

            . ............................................................................فروش یعنی  شیرینی                     

                                                                                                            

 .را بخوان 09تا  00امروز از روی کتاب قرآن از صفحه  *                     
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 جمع و تفریق نمایید.*                               

                           
 

                                              
 بگذارید. )عقربه کوچک : ساعت ( وعقربه های ساعت زیر را  *                                           

 ) عقربه بزرگ : دقیقه (                                    

                                                                        
   یک ربع مانده به نهسه و نیم                               دوازده و ربع                               

                          

 امروز از روی کتاب قرآن از صفحه فرزندم *                             

 .را بخوان 81تا  83                         
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 روش هایی برای سالم رشد کردن پیشنهاد کنید ؟ *                                        

 .ها نوشته شده است ، بقیه را خودت کامل کن یکی از کار                                        

                                   
                                    

 در مورد هر شکل جمالت را کامل کن .*                                   
 

                                    
                     

 *برایم بنویس قبل از رفتن به مهمانی چه کار هایی انجام می دهی و                                

                                            در مهمانی چه کار هایی کردی و چه اتفاق هایی افتاد؟ همه ی اینها را برایم بنویس.                                
 ............................................................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

                                                                          

 امروز از روی کتاب قرآن از  عزیزم*                                                  

 .را بخوان 89تا  80 صفحه                           
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 *دوست دارم بدانم در روز سیزده فروردین برای رفتن به                               

 طبیعت تو و خانواده ات ، چه تدارکاتی انجام دادید و چه چیزهایی آماده کردید                     

 کردید و چه اتفاق هایی افتاد ، برایم بنویس. بازی هاییچه طبیعت و در                        

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 از پرودگار مهربان در این سال جدید                                                                         

 گرامی اتخانواده  رزند دلبندم وبرای شما ف                                                                         

 سالمتی، شادی و سعادت بی پایان دارم. آرزوی                                                                         
     حسین زاده                                                                                                                                             

         دبستان پاسداران                                                                                                                                         
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