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رياضي فصل 1 : عدد و رقم )عدد و شمارش(2

پاسخدرستراباعالمتمشّخصکنید. 1

* در شکل روبه رو چند ستاره می بینید؟

9تا  7تا  5تا

* کدام دو عدد مثل هم هستند؟

6و9  8و8  7و6

هردستشماچندانگشتدارد؟.......................... 2

* بشمارید و بنویسید که دست و پاهای شما چند انگشت دارند؟   ..........................

تعدادشکلهارابشماریدوعددآنهارادرمستطیلبنویسید. 3



یکگلبکشیدکه3برگو10گلبرگداشتهباشد.سپسآنرابهسلیقهیخودتانرنگکنید. 4

آدینهی2
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سالدوم

درس 1 : زنگ علوم علومتجربی 2
باکمککدامعضوبدنصداهارامیشنویم؟دورآنخطبکشید. 1

جاهایخالیراباکلمههایمناسبپرکنید. 2

دربدنما....................................برایبوییدنو....................................برایدیدناست.
دریکگردشعلمیهنگام...................................ازهمهیحواّسپنجگانهیخوداستفادهمیکنیم.

درگردشعلمیبهچهنکاتیبایدتوّجهکنیم؟)حداقل3مورد( 3

-1
-2
-3

ازاعضایبدنخودچهاستفادهایمیکنید؟ 4
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علیوحمیدپسازبازگشتازگردشعلمییادداشتهایخودرادرکالسخواندند.باتوّجه 5

بهگزارشآنهابهسؤالهاپاسخدهید.

گزارش حمید گزارش علی 

مادرپارکبازیکردیم. ماابتداواردپارکشدیم.

صدایکالغوجوجهمیآمد. کناردِرپارکیکمجّسمهیبسیارزیبااز

خانممعلّمازماخواستدرکنارهمباشیم. یکپلنگدیدیم.

درپارکگربهزیادبود. درنزدیکیدرختان،صدایپرندگانراشنیدیم.

درپارکخوراکیهاراخوردیم. پرندگانبسیارزیباآوازمیخواندند.

محّمدبهمنکلوچهداد. یککالغهمقارقارمیکرد.

منیکگربهدیدمکهبهبّچهیخودشیرمیداد.

یکبوته،میوهایزیباشبیهگیالسداشت.

منآنراخوردم،ولیتلخمزهبود.

بهنظرشماگزارشچهکسیکاملتراست؟
بهنظرشمادرگردشعلمیچهکسیبیشتردّقتکردهاست؟

بهنظرشماعلیدرگردشعلمیچهاشتباهیکردهاست؟
شماچهپیشنهادیبهحمیدمیکنید؟




آیاتاکنونبهگردشعلمیرفتهاید؟چهچیزهاییمشاهدهکردید؟ 6



آدینهی2
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سالدوم

فارسي درس 1 : کتابخانه ی کالس ما2

پاسخدرستراباعالمت)(مشّخصکنید. 1

* به اّول کدام کلمه نمی توان »هم« اضافه کرد؟

نوشته  سایه  وطن

* کدام کلمه با »ای« ترکیب می شود؟

راه  خاطره  نگاه

باتوّجهبهمتندرساّول،جملههایزیرراکاملکنید. 2

صدای�پرندگان�از�اطراف�...................................�.
آموزگار�در...................................ایستادهبود.

وقتی�همه�ی�بّچه�ها�به�صورت�...................................�نشستند،�آموزگار�گفت:�»بّچه�های�عزیز،�از�
شما�...................................�فکر�کنید«.

باتوّجهبهمتندرساّول،درستیانادرستبودنجملههایزیررامشّخصکنید. 3

نادرست درست میتوانیمازمطالبموجوددرکتابهاییکهاسمآنها
درآخرکتابفارسیآمدهاست،استفادهکنیم.

نادرست درست نوشتههایهمهیکتابهایموجوددرکتابخانهیمنزلبرای
دانشآموزانمفیداست.

نادرست درست کتابخوبمثلهمسایهیمهرباناست.

کلمههایهممعنیرامثلهمرنگکنید. 4

همچدم اسم موهنس شروع هنام سرآغاز
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حرفهایبههمریختهرامرتّبکنید. 5

ـمـ�مـ.......................................... ـّ ـعــل
�

ت�ـبـاـکـ..........................................

ظـنــم..........................................

برایکلمههایزیریکجملهایزیبابنویسید. 6

��� مشورت

��� پیشنهاد

دورکلمههاییکهنیازبهتشدید)ــّـ(دارندخّطبستهبکشید. 7

مجلهپیشنهادمطالبتشکرسراغدقتمخصوصبچه

بهجایکلمههایداخلکمانک،کلمههایدیگریانتخابکنیدوجملههارادوبارهبنویسید. 8

)آموزگار(درکالسایستادهبود.



دانشآموزان)آرام(وبانظمواردکالسمیشدند.



آدینهی2
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سالدوم

هديههایآسمان درس 1 : هدیه های خدا2

درستیانادرستبودنجملههایزیررامشّخصکنید. 1

نادرست درست بهتراستاّولبرایخودوبعدبرایدیگراندعاکنیم.
نادرست درست پدرومادرازنعمتهایخداوندهستند.

نادرست درست بیشترینهدیههاراپدرومادربهمادادهاند.

اگریکروزصبحخورشیددیگرطلوعنکند،چهاتّفاقیمیافتد؟ 2



سهموردازنعمتهاییکهخدایمهربانبهشمادادهاسترابنویسید. 3

-1
�-2
��-3
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رياضي فصل 1 : عدد و رقم )دسته های ده تایی و یکی(3

پاسخدرستراباعالمت)(مشّخصکنید. 1

* یکان عدد 53 کدام رقم است؟

5  10  3

* دهگان عدد 47 کدام رقم است؟

10  7  4

* عددهای زیر را تا ده ادامه دهید.
........ـ......ـ........ـ......ـ........ـ......ـ4ـ3ـ2ـ1

جایخالیراکاملکنید. 2

*یکعدد2رقمیکهرقمیکانآن3،رقمدهگانآن2تابیشترازرقمیکانباشد..................است.

بارقمهای9و4چندعدددورقمیمیتواننوشت؟آنهارابنویسید. 3

.........................،.........................،.........................،.........................

مریم2تاآبنباتداشت.امروز3تایدیگرهمخرید.حاالچندتاآبنباتدارد؟ 4

.......... .......... =..........  جملهنویسی: 

امروز19مهرماهاست.5روزقبل.......................مهرماهبود. 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 11 12 13 14 15 16 17 18 19

آدینهی3
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سالدوم

درس 2 : هوای سالم، آب سالم علومتجربی 3
پاسخدرستراباعالمت)(مشّخصکنید. 1

* کدام گزینه از راه های آلوده کردن هوا نیست؟
کاشتندرخت  گردوخاک  دودماشین

* چه کسانی برای زندگی به آب سالم نیاز دارند؟
همهیجانداران  درختان  انسانها

جاهایخالیراباکلمههایمناسبپرکنید. 2

آبرودخانهبهداشتیوقابلخوردن....................................
آبهایسالمباریختن...................................و...................................آلودهمیشوند.

هوایآلودهباعث...................................عمرموجوداتزندهمیشود.

درستیانادرستبودنجملههایزیررامشّخصکنید. 3

نادرست درست همهیجاندارانبراینفسکشیدنوزندهماندنبههوایسالم
نیازدارند.

نادرست درست یکیازعلّتهایایجادبیماریهایتنفسیآلودگیهوااست.
نادرست درست �گیاهان�به�هوای�آلوده�مقاوم�هستند�و�هوای�آلوده�آسیبی�به�

آن�ها�نمی�رساند.

برایپاکیزهماندنهوایشهرهاچهراههاییپیشنهادمیکنید؟ 4

-1

�-2

��-3
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آدینهی3

درروزهاییکههواآلودهاست،برایحفاظتازخودچهکارهاییبایدانجامدهیم؟ 5

-1

�-2

فارسي درس 2 : مسجد محّله ی ما3

پاسخدرستراباعالمت)(مشّخصکنید. 1

* آوردن »با« قبل از کدام کلمه مناسب نیست؟
زیبا  ادب  دّقت

* در کدام کلمه نشانه ی »و« صدایی ندارد؟
خواهر  خوشحال  گوش

جاهایخالیراباکلمههایمناسبپرکنید. 2

بهکسیکهسواددارد،...................................میگویند.

هنرمندیعنیکسیکه...................................دارد.

جاهایخالیراکاملکنید. 3

داناوخوش.......................من.......................مهربانم

با.......................بیزبانمگویمسخن.......................

درستیانادرستبودنجملههایزیررامشّخصکنید. 4

نادرست درست شعر»یارمهربان«ازسعدیاست.

نادرست درست هرکاریرابایدبانامخداآغازکرد.

نادرست درست مسجدمحلّهفقطمحلّیبراینمازخواندناست.
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سالدوم

کلمههایهممعنیرابهیکدیگروصلکنید،سپسرنگبزنید.)یککلمهاضافهاست(. 5

کلمههایزیرراباصدایبلندبخوانید. 6 

خواستدوست

دوچرخه

نانوابخوانم

مورچه

خودکار

دوبارهخورشید

روشن

ورزشورامین

اُ«میدهد؟آنراآبیرنگکنید. �نشانهی»و«درکدامکلمههاصدای»

او«میدهد؟آنراسبزرنگکنید. �نشانهی»و«درکدامکلمههاصدای»

�نشانهی»و«درکدامکلمههاصدای»واو«میدهد؟آنراقرمزرنگکنید.

هديههایآسمان درس 2 : پرندگان چه می گویند؟3

وقتیمیخواهیباخداسخنبگوییدچهمیکنید؟ 1



چگونهازنعمتهایخداوندتشّکرمیکنید؟ 2



هدیههاییکهخداونداززمانتولّدبهمادادهاسترانامببرید. 3
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آدینهی4

رياضي فصل 1 : عدد و رقم )جمع و تفریق، شمارش  چند تا چند تا(4

پاسخدرستراباعالمت)(مشّخصکنید. 1

* رقم یکان عددهای شصت و نود کدام عدد است؟
صفر  نُه  شش

دوعددبنویسیدکهدهگانآنها3تابیشترازعددهای4و6باشد.)یکانبهدلخواه( 2


 


 

درالگویشمارش»7تا7تا«بعدازعدد21چهعددیمیآید؟ 3

 

جاهایخالیراکاملکنید. 4

...............+...............=9

...............+...............=9

...............+...............=9

...............+...............=9

...............+...............=9

باکمکمحور،جوابجمعوتفریقرابنویسیدورویمحورنشاندهید. 5

80-40+20= 
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سالدوم

حاصلجمعوتفریقهایزیررابهدستبیاورید. 6

30+30=  90-40=  70-20= 

الگویعددیزیررابارسمشکلکاملکنید. 7

..........�و�..........�و�.........�و��8و�4

حاصلجمعهایزیررابهدستآورید.ازرسمشکلیاچوبخطاستفادهکنید. 8

3�+�3�+�3=�..... 4�+�7�+�4=�..... 5�+�5�+�5=�.....
حاصلجمعوتفریقهایزیرراباهرروشیکهمیخواهید،پیداکنید. 9

8+6=   16-9= 

عددهایساعترارویآنبنویسید. 10

ساعتازچندگذشتهاست؟.................................................

...................... : ......................
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آدینهی4

درس 2 : هوای سالم، آب سالم علومتجربی 4
پاسخدرستراباعالمت)(مشّخصکنید. 1

* آب رودخانه در کدام محل به آب سالم و قابل آشامیدن تبدیل می شود؟
�تصفیه�خانه  سد � �خانه

* کدام یک از راه های زیر، راه صرفه جویی در مصرف آب می باشد؟
بازگذاشتنشیرآبموقعمسواکزدن

آبدادنگلدانباآبپاش
شستنحیاطوماشینباشیلنگ

جاهایخالیراباکلمههایمناسبپرکنید. 2
�همه�ی�جانداران�برای�زندگی�به�آب�.............................�نیاز�دارند.

آبرودخانههادرمحّل.............................جمعآوریشدهوبرایتصفیهفرستادهمیشود.
درستیانادرستبودنجملههایزیررامشّخصکنید. 3

نادرست درست آبرودخانهبهداشتیوقابلخوردناست.
نادرست درست ریختنزبالهدرآبرودخانهباعثازبینرفتنماهیهایرودخانهمیشود.
نادرست درست باکاشتننهالدرختمیتوانیمبهحفظمحیطزیستکمککنیم.

)(ازمیانجملههایزیرمواردیکهصرفهجوییدرمصرفآبرانشانمیدهدباعالمت 4

مشّخصکنید.
مادرمهنگامشستنظرفهاشیرآبرابازنمیگذارد.

پدرمشیرآبحیاطراکهچّکهمیکرد،تعمیرکرد.
مادربزرگمپسازشستوشویمیوهها،آبجمعشدهدرظرفشوییراپایگلهایباغچهریخت.

 پدرمبایکلیوانآبوضوگرفت.
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سالدوم

مراحلتصفیهیآبرابهترتیبشمارهگذاریکنید. 5

انسانچهاستفادههاییازآبمیکند؟)4مورد( 6

)1

)3

)2

)4

ماچگونهمیتوانیمبهحفظمحیطزندگیجاندارانکمککنیم؟)2مورد( 7




فارسي درس 2 : مسجد محّله ی ما4

پاسخدرستراباعالمت)(مشّخصکنید. 1

* جمله ی زیر به ترتیب با کدام کلمه ها کامل می شود؟

»...................................بهمادرشانکمککردندوبهطرفمدرسه....................................«

آنهاـرفتند  شماـرفتند  آنهاـرفتیم

* امالی کدام کلمه نادرست است؟
گلدان  بّنایی  حوز

جاهایخالیراباکلمههایمناسبپرکنید. 2

مردمبرایاّولینبار،نمازرابه..........................................درمسجدمحلّهخواندند.

باهمفکری،میتوانیمکارهای.................................................و.................................................انجامبدهیم.
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آدینهی4

جملههارابهکلمههایمناسبوصلکنید. 3

کسیکهازچیزیخبردارد.

کسیکهسلیقهدارد.

کسیکهحوصلهدارد.

باسلیقه

باحوصله

باخبر

جاهایخالیراباحروفمناسبکاملکنید. 4
*بهتراستبهسرا........کتابهاومجـ.....ـههایمخـ.........و..........خودمانبرویم.

*مسجدچرا.....انیشدهبود.حو.......حیا........پرازآببود.

هديههایآسمان درس 3 : خاطره ی ماه4

پاسخدرستراباعالمت)(مشّخصکنید. 1

* فرزند اّول حضرت فاطمه )س( کیست؟
امامحسین)ع(

امامحسن)ع(

حضرتمحّمد)ص(

کدامجملهدرستنیست؟جملهیدرسترادرزیرگزینههابنویسید. 2

گرماونورازفایدههایخورشیداست.
علیهالّسالمیعنی؛سالمبراو.

ابتدابرایخوددعاکنیم،سپسبرایدیگران.
باران،گل،آسمانازنعمتهایخداوندهستند.
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سالدوم

نامدخترپیامبراسالم)ص(رابنویسید................................................ 3

معموالًدردعاهایتانبرایچهکسانیدعامیکنید؟ 4

* از خدا برای آن ها چه می خواهید؟





