
 «هوالقادر»

    

 2/2/1400پیک هفته          2ن امام حسین )ع( واحددبستا    نام و نام خانوادگی:         

هدیه )بخوان و بیندیش درس فارسی  –ریاضی  –علوم  –سواالت تلفیقی از درس فارسی 

 ( 77و 76صفحه ی  –یک کالغ ، چهل کالغ 

 باتوجه به تصویر درمورد این ضرب المثل پنج سطردر یک برگه جداگانه بنویس. -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یک جمع و تفریق فرآیندی بنویس.با تعداد کالغ های موجود در تصویر -2

 

 

 

 .درمورد خصوصیات کالغ هرچه می دانی بنویس -3

 کجا زندگی می کند؟ -

 غذایش چیست؟ -

 بچه زا است یا تخم گذار؟ -

 صدایش چگونه است؟ -

 پوشش بدنش ازچیست؟                                     -



 چه کسی این پرنده را آفریده است؟ -4

یک بازی قدیمی )سنتی( با کالغ انجام بده که از قدیم مرسوم بوده است؟ نام این بازی را -5

 بنویس.

 

 تصویری از این نعمت خدای مهربان )کالغ( نقاشی کن. -6

 

 

 اگر نعمت های خدا را بخواهی شمارش کنی ، چه عددی را انتخاب می کنی ؟ چرا؟ -7

 

 

 فکر کن بازهم می توانی به این نعمت ها اضافه کنی ؟ چند تا؟ -

 حاال این جمله را کامل کن. نعمت های خدای مهربان قابل شمارش...................... -

به آن نگاه کن حاال تمام مشاهدات خود را یک سیب را روی  میز قرار بده و خوب  -8

 یادداشت کن.

 در بازار به چه رنگ هایی موجود است؟ -

 چند هسته دارد؟ -

اگر برای چهار نفر بخواهیم تقسیم کنیم به چه روشی باید برش بزنیم؟ این کار را با  -

 نظارت والدین انجام بده.

 

 چه ویتامین هایی دارد؟ -

چه راهی  بزرگ باشد برای اینکه اسراف نشود انتخابی تو برای خوردن  اگر سیب -

 پیشنهاد می کنی ؟

 

نفر باشند و هر کدام یک  8سیب وجود دارد اگر مهمان های علی  12در داخل یک سبد  -

 سیب بردارند ، چند سیب داخل سبد باقی می ماند؟

 



یگر چگونه سیب ها را تقسیم می مهمان د 8با تعداد سیب های باقی مانده در سبد برای  -

 کنی ؟

 

 .برای سیب های داخل سبد علی چوب خط رسم کن -

 

 اگر سیبی کامل خورده نشود آیا می توانی باقی مانده آن را در ظرفی نگه داری کنی؟ -

 

 

بعد از مدتی که برش زده شده، تیره تر می شود؟)می توانی از بزرگتر ها کمک  چرا سیب-

 بگیری(

  

 پسرم برای جدول زیر سوال طراحی کن. -9

 ت ر ف ا        س      م       

 ع  ا د ل ی

 م ف  م ا و

 ی ر ا ک م ه

 ر ا ی  ت 

 ی ر ا م ی ب
 عمودی:                                                          افقی:

 

1-                                                      1-                                  

2-                                                      2-                                        

3-                                                      3- 

4-                                                      4- 

5-                                                      5- 

6- 

                                                      6- 

  



 پایه دوم  -خانم لطفی  

 بیماری( یک داستان کوتاه بنویس . –یار  –یلدا  –مسافرت  –پسرم با کلمات )هم کاری -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با کلمات میوه و سالمتی یک جمله بنویس. -

 

 

 نشانه )م( در جدول چند بار تکرار شده است ؟-

 

 کلمه ی یار، تورا در مدرسه به یاد چه کتابی می اندازد؟-

 

 

 امام علی )ع(:

هنگامی که گوشه هایی از نعمت پروردگار به شما رسید، باناسپاسی، خود را از ادامه ی 

 (130)نهج البالغه، حکمتنعمت ها محروم نکنید.        

 

 

 

 



 


