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       26/1/1400پیک هفته      2واحد  -)ع(  دبستان امام حسین      نام و نام خانوادگی:   

 کلمه ی مورد نظر را از جدول پیدا کن و بنویس. پسرم -1

 یاور موجودات لطف زندگی
 امید وار سالمتی یاری توانایی
 همیشه عزیز پروردگار میهن

 موفق خویش خدمت سپاس گزار
 

 در ردیف اول، کلمه ای که هم معنی مهر و محبت است.............. -

 در ستون اول، کلمه ای که هم معنی کشور است............. -

 در ستون سوم، کلمه ای که هم معنی با تندرستی است................ -

 خود است............ در ردیف چهارم، کلمه ای که هم معنی با -

 در ستون چهارم، کلمه ای که به معنی کمک کننده است.............. -

 ی پیروز است.............ر ردیف چهارم، کلمه ای که به معند -

ما معموال وقتی کلمه ای را می شنویم یا می خوانیم ، چیزهای مربوط به آن را هم به  -2
به یاد گل ، درخت، برگ، ریشه، میوه ، « گیاه»آوریم. مثال با شنیدن کلمه ی یاد می 

سرسبزی و ...... می افتیم. با خواندن هر یک از کلمات ، کدام کلمه ها را به یاد می 
 آوری؟

 

 پرنده جنگل 



 کلمه های زیر را آن طور که خواسته شده در جدول زیر سر شماری کن. -3

 تردید      برادر     طناب     تصمیم    گالب       آسمان       باران       زمستان

 جاده        نسیم       امکان پذیر     فرآیند     نتیجه     شمال    پاییز    فروردین

 آب         سیم           بو         گل         شهر      رستم    ایران      آزادی

تعداد)به 
 رقم(

 کلمه ها چوب خط

 حرفیچهار   
 شش حرفی  
 دو حرفی  
 باقی مانده ی کلمه ها  

 ؟....................، مربوط به کدام گروه از کلمه ها استبیش ترین تعداد کلمه ها

 چند کلمه وجود دارد؟......................« باقی مانده ی کلمه ها» در گروه

 در مجموع ، چند کلمه وجود دارد؟..................

در میان اعضای خانواده ی بزرگ خود، از ده نفر بپرس که هر کس ، کدام یک از  -4
 غذاهای زیر را دوست دارد؟)فقط یک غذا(

 حاال اطالعات خود را در جدول سر شماری زیر وارد کن. -

 نام غذا چوب خط تعداد
 ماکارونی  
 قورمه سبزی  
 لوبیا پلو  
 آبگوشت  



 چند نفر قورمه سبزی دوست دارند؟..................- 

 هست که اصال طرفدار نداشته باشند؟............... آیا غذایی

را به مدرسه می برید. بردن این لقمه یا هر روزلقمه ی نان وپنیر یا ساندویچ خود  -5
 ساندویچ به کدام شکل برای محیط زیست بهتر است؟ چرا؟

 نایلون ی ساندویچ در کیسه -
 در یک ظرف که دائم قابل مصرف است. -
 در یک ظرف یک بار مصرف -

جزء دارد. کتاب قرآن خود را باز 30کتاب قرآن ، کتاب آسمانی مسلمانان است و  -6
ایی که در جدول آمده ، پیدا کن . ابتدا یک بار از روی آن بخوان و بعد کن و سوره ه

 به تعداد هر آیه از سوره یک چوب خط رسم کن . 

 تعداد چوب خط نام سوره
   توحید
   ناس
   نصر

   ماعون
   کوثر

 ....................کدام سوره تعداد آیه های کمتری دارد؟ 

 بیشتری دارد؟...................کدام سوره تعداد آیه های  -
 تعداد آیه های کدام سوره ها برابرند؟.................... -

 

 دعاالتماس  –لطفی معلمت  –شاداب باشی 
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