به نام یکتای مهربان
نام و نام خانوادگی:

دبستان امام حسین (ع) واحد -2پیک هفته 99/10/25

«سوغات مشهد»
خانه ی علی و رضا در کنار هم است.آن ها با هم به
دبستان امام حسین (ع) می روند و در یک کالس
درس می خوانند.
چند روز پیش رضا از سفر برگشت و علی به دیدن او
رفت .رضا از دیدن دوست مهربانش بسیار شاد شد.
آن ها مدتی با هم صحبت کردند .رضا از زیبایی و شکوه حرم امام رضا (ع) می گفت .از
چلچراغ های پرنور،زیارت کننده ها  ،بوی گالب ،وضو گرفتن در وضو خانه ی صحن و حتی
کبوتر های حرم سخن گفت .علی با لذت گوش و در دل دعا می کرد که آن ها هم بتوانند به
زودی برای زیارت امام رضا(ع) به مشهد بروند.
وقتی علی می خواست به خانه برگردد ،رضا بسته ای را به او داد و گفت «:این سوغاتی برای تو
است ».علی تشکر کرد.داخل بسته مقداری نخود و کشمش ،یک جا نماز و یک سجاده ی زیبا و
یک بسته نبات بود .علی که با دیدن سوغاتی ها نزدیک بود از خوش حالی بال در بیاورد ،با تعجب
پرسید «:همه ی این ها را برای من آورده ای؟»
رضا لبخند زد و گفت «:مقداری را برای هم کالسی عزیزم آورده ام و مقداری را هم برای
همسایه ی مهربانم که به دیدنم آمده است!»
علی که خنده اش گرفته بود،باز هم تشکر کرد.در همین موقع صدای اذان را شنیدند.
علی گفت  «:باید زودتر بروم ،وضو بگیرم .می خواهم با سجاده و جانماز جدیدم  ،نماز بخوانم».
رضا که احساس کرد دوستش از سوغاتی ها خوشش آمده با مهربانی گفت:
«مبارک باشد علی جان!»
فکر کن و پاسخ بده:
-1چرا علی به دیدن رضا رفت؟

-2سوغات شهر مشهد چه چیزهایی است؟
-3هم معنی کلمات زیر را ازمتن پیدا کن و بنویس.
سپاس گزاری= .............حرف=...............

ره آورد=..............

 -4از متن باال کلمات تشدید دار را پیدا کن و در جدول بنویس
تشدید دار سه حرفی
تشدید دار چهار حرفی
 «-5از خوش حالی بال در آوردن» یک اصطالح است .چه وقت هایی از آن استفاده می کنیم؟
-6یک گیاه دو لپه ای که در متن داستان آمده چه نام دارد؟
-7با کارت هایی که روی آنها رقم های 7 ،0 ، 3و  4نوشته شده است:
الف) بزرگترین عدد  3رقمی را بساز.
ب)کوچک ترین عدد سه رقمی را بساز.
پ)عددی نزدیک  500بساز.
-7اگر = 1
و

و = 10

و = 100

باشد ،عدد های زیر را با

نمایش بده.
=320
=407
=125

 -8یک حدیث از امام رضا(ع) در رابطه با زیارت ایشان بنویس.
اهداف سواالت:
-1متن را با لحن مناسب بخواند.

 -2به پرسش ها پاسخ کامل بدهد.

 -4اعداد سه رقمی را بتواند صحیح درست کند و بنویسد.

 -3معنی کلمات را درست بنویسد.

 -5قراردادن اشکال هندسی به جای عدد.

«موفق باشی – خانم لطفی  -پایه دوم»

