«به نام خدای غیوران زهرا نسب»
نام ونام خانوادگی:

دبستان امام حسین(ع) -واحد 2

-1جواب هر سوال را از حروف زیر جدا کن و بنویس.

پیک هفته 99/11/9
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 -ارامگاه فردوسی کجاست؟
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 -برای زیارت چه کسی به مشهد می رویم؟

م ص ف ا ط م هـ

 -کدام شهر به نصف جهان معروف است ؟

ن ر ض ا

 نام همسر حضرت علی (ع) چیست؟ -کتاب معروف فردوسی چه نام دارد؟
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 -2هربار یکی از کلمه های زیر را به جای کلمه ای که زیر آن خط کشیده شده است بگذار و جمله را
هفته ی گذشته  -دوماه قبل – پارسال – سه روز پیش
دوباره بنویس.
دیروز با خانواده ام به نمایشگاه نقاشی رفته بودیم. -3در هر ردیف جمله ها را با توجه به کلمه های داده شده کامل کن.
گرم

زرنگ

گرم تر
گرم ترین

زرنگ تر
زرنگ ترین

چای..................است

موش خیلی ............است

آش از چای..............است

گربه از موش.................است

خورشید.............آن ها است

سگ..............آن ها است

 -4فایده های النه برای جانوران را بنویس.
 -5پسرم یک پارچ و یک لیوان انتخاب کن  .حاال حدس بزن که پارچ با چند لیوان آب پر می شود؟

حدس خود را آزمایش کن و پاسخ صحیح را بنویس.
 -6من چه عددی هستم؟ اگر به من  2تا ده تایی اضافه کنی ،حاصل عدد  53می شود؟
-7محمد از  74مهره ی قرمز و آبی  ،همه ی مهره های قرمز را جدا کرد 25 .مهره ی آبی باقی
مانده است .تعداد مهره های قرمز چند تا بوده است ؟

-8اندازه ی قسمت های خواسته شده را با هر وسیله ای که در اختیار داری  ،اندازه بگیر و در جای
خالی بنویس(.متر -خط کش و)....
اندازه ی بلندی آستین لباس فرم خودت .......................:سانتی متراندازه ی دور مچ دست خودت....................:سانتی متر اندازه ی دور مچ پای مادرت...............:سانتی متراندازه ی درازا و پهنای کیف مدرسه ات ...........:سانتی متراهداف سواالت :
-1پاسخ به سواالت  -2بازنویسی جمله  -3کامل کردن جمالت -4آشنایی با آشیانه  -5فواید النه
برای جانوران  -6حدس و گمان  -7واحد اندازه گیری(متر -سانتی متر)

موفق باشی – آموزگارت لطفی
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