


2گروه آموزشی گراد

نـوروز  با

فرزندم! هر سال رهبر عزیزمان نامی را برای آن سال انتخاب 
می کنند، می دانی نامی که امسال انتخاب کرده اند چیست؟

تصویر سفره ی هفت سین را رنگ آمیزی کن و به سؤاالت پاسخ بده.

- کدام یک از سین ها سه بخشی است؟  

- کدام یک از سین ها میوه است؟  

- دو مورد از چیزهایی را که در سفره ی هفت سین می گذارند و سین ندارد، بنویس.

نـوروز تان پیروز
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پایه ی اّول
نوروزی پیک  شعر را بخوان و تصویر را رنگ بزن.

چه قدر بهار قشنگه                    آسمون آبی رنگه
هدیه ی فصل بهـار                     گل های رنگـارنگه

گل اومده فصل بهاره                  سرما دیگه فکر فراره 
دیدنیه دامن صحرا                     خورشید خانم طال می باره
پرنده ها شاد و سبک بال            رو شاخه ها لونه می سازن
پر می زنن رو سبزه و گل          ببین چقدر خوشگل و نازن 

چه قدر بهار قشنگه                    آسمون آبی رنگه 
هدیه ی فصل بهـار                    گل های رنگـارنگه 

پایه ی اّول
نوروزی پیک 
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نـوروز  با

 عزیزم ! به تعداد آیه های هر سوره از گل ها رنگ بزن.

      کوثر    

      ناس      

      توحید     

      عصر    

      حمد

 هر آیه را به سوره ی مربوط به آن وصل کن.

آیا می دانید: 
سوره ی توبه تنها سوره ای در قرآن است که بسم اهلل ندارد و 

سوره نمل دو بسم اهلل دارد.

حمد

توحید

کوثر 

ناس
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پایه ی اّول
نوروزی پیک 

0 
+ 

7 
=

8 
- 

7 
=

0 
+ 

0 
=

5 
- 

4 
=

7 
- 

3 
=

9 
- 

6 
=

4 
+ 

0 
+ 

2 
=

10 + 40 =

60 - 20 =

5 
+ 

4 
=

8 
- 

4 
=

10 + 2 =

3 + 5 =

0 + 6 =
9 + 8 =

پایه ی اول
نوروزی پیک 
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  جواب جمع و تفریق ها را بنویس و پسر را به خانه برسان.

چیستان 
سه برادر دوش به دوش،  اولی پارچه فروش، دومی آرد فروش، سومی دانه فروش       

سنجد                                         سیب                                     تخم مرغ
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نـوروز  با

برای پدر و مادر خود نامه بنویس و از آن ها تشّکر کن.

کدام سه تّکه ی مربّع، پازل زیر را تکمیل می کند؟

1 3 4 62 5

الف( 1، 3، 4          ب( 1، 3، 6

ج( 2، 3، 5        د( 2، 4، 6          هـ( 2، 5، 6
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پایه ی اّول
نوروزی پیک 

نحوه ی حرکت کدام حیوان با بقّیه فرق دارد؟ رنگ بزن.

نام جانوری که می خزد و سه حرف دارد را بنویس. .....................

قسمت های اصلی یک گیاه را بنویس.

تصویری را که نور و گرما دارد پیدا کن و رنگ آمیزی کن.

چیستان
حیاط در بسته، اتاق سفید کرده، قالی زرد پهن کرده؟ 
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نـوروز  با

8

با توّجه به تصاویر جدول را کامل کن.
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پایه ی اّول
نوروزی پیک 
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عزیزم ! به بزرگ ترهای خود امالء بگو.

حاال از بزرگ ترها خواهش کن که به تو امالء بگویند.

پایه ی اّول
نوروزی پیک 
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نـوروز  با

این کودک وضو می گیرد. مراحل آن را به ترتیب شماره گذاری کن.

جدول - نکته: نشانه ی اّول و آخر هر جواب مثل هم است.
1- روی آن می خوابیم.

2- از شیرگاو درست می شود.
3- نانوا آن را می پزد.

4- میوه ی تابستانی به رنگ های سفید و قرمز.
5- حیوان گوشت خوار که زوزه می کشد.

6- در شیرینی پزی پخته می شود.
7-در زمان جنگ منفجر می شود.

8- به فریاد زدن می گویند.
9- کسی که نمی تواند حرف بزند.

10- از آتش بلند می شود.
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پایه ی اّول
نوروزی پیک 

   مخالف کلمات زیر را بنویس.

   هر جا الزم است )ِی میانجی یا _ِ ربط( بگذار و جمله بساز.

رو دریا                        :  

مداد سبز                     :  

پُر =                                      شب =                                    کوتاه =     

نَِشسته =                                خاموش =                               زشت =

سه کلمه بنویس که نقطه نداشته باشند. 

سه کلمه بنویس که حروف آن ها 
به هم چسبیده نباشند.

سه کلمه بنویس  که 
دو نقطه در باال داشته باشند.

سه کلمه بنویس  که حروف اّول 
و آخر آن ها مثل هم باشند.

بازی بازی کلمه بازی
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نـوروز  با

بین عددها عالمت مناسب >  =  < بگذار.

         53            53                                            28            82

47            74                                            32            23

با عدد یا حروف بنویس.

الگوی بین عددها را پیدا کن و نوشتن عددها را ادامه بده.

معّما

ما دو برادر دو قلو هستیم که من 10 سال سن دارم. 

سن هر دوی ما روی هم چقدر است؟ .................  

          چهل و نه  

پنجاه و نه                                                                   هفتاد و هشت

1374

31

28      30

12     22
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پایه ی اّول
نوروزی پیک 

بگردو پیدا کن.
1- حیوانی که عسل درست می کند.

2- نام یک حیوان گوشت خوار که در جنگل زندگی می کند.
3- حیوانی خزنده که نیش می زند.

4- غذای خوش مزه .
5- روز نیست.

6- روی سر می روید.
7- حیوانی که خیلی پنیر دوست دارد.

8- یک حیوان چهار پا و زیبا که یال دارد و بار هم می برد.

شکل سازی با اعداد

بـ       نـ       شـ      یـ       ر        د       مـ       ایـ

م        اِ        ب      ز       نـ        بـ        و        ر

َ  ا        آ       ش      ر      شـ      تـ        ه        ا

ر       مـ        و      ش     سـ       ز       ت     سـ

و       س       د     ب      شـ      ی       ن      ب

7   5   0
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نـوروز  با

در جاهای خالی عدد مناسب بنویس. )برای هر کدام شکل بکش(

3 بسته ی ده تایی شکالت و 2 یکی، یعنی چند شکالت؟

2 دسته ی ده تایی پرنده و 4 یکی، یعنی چند پرنده؟

4 دسته ی ده تایی لیوان و 3 یکی، یعنی چند لیوان؟

در یک اتوبوس 6 مسافر نشسته بودند. در ایستگاه اول 5 نفر سوار شدند و در 
ایستگاه دوم 9 نفر سوار شدند. چند نفر در این اتوبوس نشسته اند؟ )برای حل 

آن چوب خط بکش(

با خط به هم وصل کن.

شصت و سه                               30

     سـی                                     25    

بیست و پنج                               63 
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10 10
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پایه ی اّول
نوروزی پیک 
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امام خمینی )ره( : 12 فروردین روز خداست.

عزیزم ! به کمک بزرگ ترها در مورد این روز دو خط بنویس و تصویر را رنگ بزن.

پایه ی اول
نوروزی پیک 



امروز سیزده فروردین است که به آن روز طبیعت می گویند. 
یک نّقاشی زیبا در مورد طبیعت بکش.

نظر توصیفی اولیاء : ................................................................................... .
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1- مهارت برنامه ریزی و زمان 
2- توانایی درک و فهم مطالب

3- داشتن عالقه، انگیزه و دّقت کافی
4- رعایت اصول زیبا نویسی و تمیزی در نوشتن مطالب

5- عالقه به انجام فّعالیت های مرتبط با سرگرمی و ....

                                             ارزیابی
            شاخص


