
خطا پوش بخشنده بی نظیر   میع و بصیر                       به نام خدای س  

 سالم شکوفه های امیدم و اولیای گرامی سپاس از همکاری و حسن توجه شما عزیزان.

 عزاداری هاتون مقبول قبول حق .....

اکرم )ص( ، شهادت امام حسن مجتبی )ع( و امام رضا )ع( تسلیت.رحلت رسول پیشاپیش   

24/7/99پیک هفته      _ 2نام و نام خانوادگی: ...............................   دبستان امام حسین )ع( واحد   

 

با رنگ مناسب ، خط بکش. ، دور شکل ) و ( در کلمه ها ، با توجه به صدای آن -1  

نارنجی   رنگ -  ) و ( با صدای ) اٌ ( -رنگ آبی                     - (  او ( با صدای ) و ) -  

قرمزرنگ  –) و ( با صدای ) واو (  -  

گروهی  – خود –ه روبا –وزید می  –پرسی احوال  –گوسفند  –باور  –میکروب  –حوصله  –کندو 

طوریاین  –مواظبت   

.بنویسرا ها به کدام کلمه ها می توان ) ای ( اضافه کرد ؟ آن  -2  

مخصوص–آموزگار  –بچه  –حال خوش  –سواد با  –رایانه   

 

سه کلمه بنویس که با ) هم ( شروع شود . -3  

نشانه ی درست را انتخاب کن و مربع آن را رنگ بزن. -4  

ی         ای             چه ............ دیدم ای                               ب( ب         ی      الف( میوه ............ باغ  

     ای  د    ی   ی         ای                             د( ستاره  ........... می درخشی      ج( کوزه ............ پرآب



دلبندم متن زیر را با دقت بخوان و به پرسش های آن پاسخ بده .  -5  

های منظم ایستاده بودند . همه از خاطرات تابستان و سفر هایی که روز اول مهر بود . بچه ها در صف 

 رفته بودند ، صحبت می کردند چند تا از دانش آموزان گریه می کردند و می خواستند پیش مادرشان

، گریه کردن  ایدشما دیگر بزرگ شده اید و به کالس دوم آمده » برگردند . آموزگار به آن ها گفت: 

« کار بچه هاست . شما باید در مدرسه شاداب و سرحال باشید تا درس را بهتر یاد بگیرید.  

 الف( متن مربوط به کدام ماه از سال است؟

 ب( چرا برخی از دانش آموزان گریه می کردند ؟

دانش آموزان کالس چندم بودند ؟ ، ج( سال گذشته  

شعر زیر را کامل کن.  -6  

گویم سخن ............ با آن که بی زبانم                                من یار .............. دانا و ...............     

...............                          من دوستی ................با سود و ........................پندت دهم فراوان من یار  

ی باید انجام دهیم ؟در دو سطر بنویس برای نگه داری صحیح از یک کتاب ، چه کار های-7  
...............................................................................................................................................................

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

کلمات زیر را مرتب کن و جمله بساز. -8  

وگوگفت  –کردند می  –صورت  –آموزان دانش  –گروهی  –الف(   به   

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

ی همه  –ها کار  –فکری  هم –کنم  می –مشورت  –من  –ب( در   

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



با کمک رسم شکل به روش فرآیندی انجام دهید. زیر راجمع و تفریق های  -9  

                                           2 3                                                                        9 8      

                                            6 2                                                                        4 5   

 

 

  

    

رداشت می کنی به طور خالصه در دفتر تالش تصویر زیر را رنگ آمیزی و آنچه که از این تصویر ب -10

 بنویس.

 

 

 

 
گروه آموزشی پایه دوم  - التماس دعا   


