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 توجه:
سوال  5سوال از کتاب اجتماعی و  5و  هر روز دو ایه از کتاب قرآن برای پدر و مادر خوانده شود

 از کتاب علوم پرسیده شود.

 

 

 وضعیت فعالیت ها تاریخ

3/1/55 

 امروز، روزِ جهانی آب می باشد. به نظر شما چگونه می توان در مصرف آب صرفه جویی کرد؟ -1

 در سفره ی هفت سین شما چه چیزهایی قرار دارد؟ -2

ای رهبر انقلاب اسلامی العظمی سید علی خامنهاللهآیتحضرت با توجه به صحبت های  -3

 ؟نامگذاری شد به چه  55سال  ایران

 .را بنویسید 5تا2ضرب  و حل شود 1ریاضی:سوال  -4

 

4/1/55 

 املای گزینشی از درس اول و دوم. ا صفحه -1

 چند جمله در مورد حضرت ام البنین سلام الله علیها بنویسید. -2

 حل شود 3و  2ریاضی:سوال  -3

 5ن را حداقل در آ ی هدیه های اسمانی: یکی از درس های هدیه را انتخاب کن و خلا صه -4

 خط بنویس

 

5/1/55 

 املای گزینشی از درس سوم و چهارم.خط  5 -1

 را به روش فرآیندی حل کن.ها و آن بنویس تفریق  و یکجمع  یکریاضی:  -2

مثلث متساوی الاضلا ع و متساوی الساقین را سه بار را بنویسید.تعریف  5تا 1ضرب  ریاضی:-3

 .بنویسید

 

6/1/55 

 املای گزینشی از درس پنجم ، ششم  خط 5 -1

با توجه به خوردن آجیل و تنقلات و شیرینی در عید نوروز ،چند مورد از کارهایی که برای  -2

 سلامت دندان های خود انجام می دهید را بنویسید.

رقمی بساز و با عدد و  چهارر نظام دار اعداد و با تفکّ تهیه کن 5تا  0کارت از اعداد  چهارریاضی:  -3

 حروف بنویس.

 



 حل شود 5و 4سوال : ریاضی  -4

 

7/1/55 

 هشتم املای گزینشی از درس هفتم و  خط 5 -1

 را بنویسید5تا1ضرب  وحل شود 6و 5ریاضی سوال  -2

 زیبا برای خانواده ی خود از حفظ بخوانید.دو سوره را انتخاب کنید و با صدای  -3

 

8/1/55 

 .دهم و  نهم املای گزینشی از درس خط 5 -1

 چند مورد از فواید راستگویی و نتیجه ی دروغ گویی را بنویسید. -2

 ریاضی: یک مستطیل و یک پنج ضلعی رسم کن و قطر های آنها را بکشید. -3

 دلخواه انتخاب کن و با خط زیبا انها رابنویس قران :دو تا  از پیام های قرانی را به -4

 

5/1/55 

  یازدهم و دوازدهم. املای گزینشی از درس خط 1-5

 ریاضی: دو شکل هندسی بکشید و تفاوت و شباهت آن ها را بنویسید.  -2

 را بنویسید. 5تا 1ضرب و  حل شود  8و 7سوال :ریاضی  -3

 

10/1/55 

رقمی را طوری انتخاب کنید که هیچ کدام از رقم های هر عدد، تکراری  چهارعدد  20ریاضی:  -1

 نباشند و سپس با عدد و حروف بنویسید.

 آداب پذیرایی از مهمان در خانواده ی شما به چه صورت است؟ -2

 

11/1/55 

 املای گزینشی از درس سیزدهم و چهاردهم. خط 1-5

و چند میلی متر است؟ وزن ظرف میوه و ریاضی: طول سفره ی هفت سین چند سانتی متر  -2

 شیرینی چند کیلو گرم است؟

 چند جمله در مورد حضرت فاطمه سلام الله علیها بنویسید. -3

 .را بنویسید 5تا1ضرب ریاضی:  -4

 

12/1/55 

 چهاردهمتا  نهمخط املا از درس  7 -1

 حل شود 10و 5سوال ریاضی:  -2

 ؟دادانجام باید فردا که روز طبیعت می باشد، به نظر شما برای حفظ طبیعت چه کارهایی  -3

 

 قالب این فعالیت ها مانند قالب انجام تکالیف می باشد و ساعت شروع و پایان هر تکلیف نوشته شود. -

 های زیبا استفاده کنید.برای زیباسازی تکالیف می توانید از رنگ آمیزی تکالیف و کشیدن حاشیه با برگ و گل  -

 شده توسط :ربانی یاماده سازی وبازنویس                  بعد از انجام تکالیف قسمت وضعیت در همین فرم تیک زده شود. -



 


