
 

 

 به نام یک تای مهربان

 8/8/99:                           دبستان امام حسین )ع( _ واحد دو                  پیک هفتهنام ونام خانوادگی

 یکی بود یکی نبود غیر از خدای مهربان هیچ کس نبود.

ن 
 
ن ها بچه های رنگین کمان بودند : قرمز، درا

 
بی و بلند، هفت بچه زندگی می کردند. ا

 
سمان ا

 
باال باال ها در ا

بی،نیلی و بنفش. بچه های رنگین کمان روز چهارشنبه با هم قرار گذاشتند که ساعت  
 
نارنجی، زرد،سبز، ا

سمان بروند و  صبح9:45
 
های دبستان امام حسین )ع( بعد از   تا از بچه18بعد از باران هر کدام جداجدا  به ا

سمان رفت و زمین قرمز شد و همه 
 
مده تا نظر بدهند کدام زیبا ترند؟ اول قرمز به ا

 
زنگ تفریح به حیاط مدرسه ا

مد.  
 
ن رنگ  درا

 
مدند و زمین به ا

 
نفر دیگر به حیاط مدرسه 15ترسیدند. بعد به ترتیب همه ی رنگ ها جداجدا  ا

مدند. بچه های رنگین 
 
کمان از نظم و مهربانی و ک تاب خوانی  بچه های دبستان خوش حال شدندو به خورشید ا

؟ خورشید به بچه های رنگین کمان گ فت: شما هم با هم را می بینی گ فتند : نظم ومهربانی و مطالعه ی بچه ها
فریده  که همیشه در کنار هم باشید.       

 
                                         زمین را زیبا می کنید وخدا شما را این طور  ا

موزان در حالی که با خوش حالی تمام،...... بادکنک و ....... بادبادک را
 
وردند،       دانش ا

 
سمان به پرواز درا

 
درا

ن ها بعد از وضو به نمازخانه
 
سپس دعا و  رفتند و به جماعت نماز خواندند. صدای اذان  ظهر به گوش رسید. ا

ن را تالوت کردند.  سوره ای از
 
                                                                                          قرا

                                                   پسرم داستان را به دقت خواندی حاال به سواالت پاسخ بده:

 بچه های رنگین کمان چند تا هستند؟-1

 تا از بچه های دبستان امام حسین)ع( رنگین کمان را دیدند؟ )با رسم شکل( چند-2

 

 

وردند؟-3
 
 بچه های دبستان چند بادکنک و  بادبادک را به پرواز در ا

 زمان قرار بچه های رنگین کمان را روی ساعت نشان بده.-4

 دقیقه صبح تو را یاد چه می اندازد؟ 9:45روز چهارشنبه ساعت-5

 های  ی بچه های رنگین کمان خوش حال شدند؟از چه چیز -6

 داشته باشد از متن داستان پیدا کن و بنویس. (  ش،  گ،  ک که نشانه ی)    کلماتی-7

 



 

 

 جماعت (جمله بساز. -ک تاب خوانی -نظم -برای هریک از کلمات )خوش حال-8

 

 

 ( چند عدد دورقمی می توان درست کرد ؟7و   6و   3با کارت های )   -9

 

                                        

 

 (37940-24000-10-365-15-18-07- 1397هر کدام از این عدد ها چند رقمی است؟     ) -10

 پسرم حاال در یک برگه تصویر رنگین کمان را نقاشی کن تا روی تابلو کالست بدرخشد.-11

                                                                                                                   وضو به چه معناست؟ -12
به نماز خواندن بزرگ تر ها توجه کن ببین چه کارهای  ی را به چه ترتیبی انجام می دهند. حاال تو هم به -13

 ترتیب انجام بده و بنویس.

 

 

موز بتواند: -اهداف سواالت
 
 دانش ا

                   _متن را روان بخواند.                                                                                                         
                       _پاسخ پرسش هارا کامل بنویسد.                                                                                    

             _ باکلمات جمله بسازد.                                                                                                        
                                        _اعداد چند رقمی را بشناسد.                                                                     

       _زمان را روی ساعت نشان دهد.                                                                                                  
ورد_

 
                                            .                                                   حاصل جمع هارا به خوبی بدست ا

    _ کلمات را شناسای  ی و درست بنویسد.                                                                                            
موزشی پایه دوم_با مهارت دست ورزی و حس زیبای  ی شناسی نقاشی کند.                                  گر 

 
 وه ا

 



 

 

 

 


