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نوروز با

یـَـا ُمَقلَِّب الُْقلُوِب َو اْلَبَْصاِر                          

ــَر اللَّْیـِل َو النَّهـَـاِر یَا ُمَدبِـّ

َل الَْحْوِل َو اْلَْحَواِل                        یـَـا ُمَحوِّ

ْل َحالَنَا ِإلَی أَْحَســِن الَْحاِل  َحوِّ

الف( عزیزم، دعای تحویل سال را به کمک بزرگ ترها بخوان.

ب( در این دعا چند کلمه ی دارای تشدید داریم؟ بنویس.

 

بنابــه فرمایــش مقام معظم رهبری امســال به نام

 ....................................... نام گذاری شــد.

نوروز با
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پایه ی دوم
پیک نوروزی

گلم، از بزرگ ترهای مهربانت بپرس، چرا قرآن را در ســر ســفره ی هفت ســین 

می گذارند؟

فرزنــدم، جملــه های تصویری را بخوان و بنویس.

نام کشــور ما                      اســت. 

مردم کشــور ما، پیش از نوروز                         می کنند و در جشــن    

شرکت می کنند. 

آن ها برای تحویل ســال، ســفره ی                                    می چینند.

در این روزها مردم به جاهای                      ، آرامگاه شهیدان و درگذشتگان 

می روند.

پایه ی دوم
پیک نوروزی
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نوروز با

                                هفت ســین 

سنجد و سیب و سرکه                چنــــد تخم مـــرغ رنگـــــی 
با سمنـــــو و ســـــــرکه                چه سفــــره ی قشنگـــــــی 
با یه قـــــرآن زیبـــــــــا                کنــــــــار تنگ مـاهـــــــــی
همراهش سیر و سبزه                چیـــده شـــده چـــه عالـــــی
منتظــــر مهمــــونیــــــم                 بـــه فکـــر هم می مـونیـــم
با خوشحـــالی همیشــــه                شعـــرای شاد می خونیــــم
با محبّت و ســـــــــامت                هفـــت سیـــن مـــا کاملـــه 
اگــــر که خوش نباشیم                 تعطیـــاِت مـــا مشکلـــــــه

عزیزم، با توّجه به چیزهایی که در ســفره  ی هفت ســین باال وجود دارد، چند نمونه 
برای سؤاالت زیر بنویس.

الف( هر چیزی که می توان چشــید: .......................................................
ب( هــر چیزی که می توان بویید: ..........................................................
ج( هــر چیزی که می توان لمس کرد: ......................................................
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پایه ی دوم
پیک نوروزی

فرزندم، جدول زیر را حل کن.

1. به خواهِر پدر  می گویند.               7. نام کتاب فردوسی است.

2. برای تحویل سال   می چینیم.         8. با ادب، دارد.

3. کلمه ی مشترک خندان و لبخند.       9. یار مهربان.

4. آخر پاییز می شمارند.                     10. یکی از وسایل نّقاشی روی بوم است.

5. همه چیز را آفریده است.              11. کلمه ای که با آن جمله را سوالی می کنیم.

6. مخالف ضعیف.                                 12. هم معنی سرانجام.

         لطیــفه 

اولی: »چرا ماهی ها نمی توانند حرف بزنند؟«

دومی: »تو خودت اگر دهانت پر از آب باشد، می توانی حرف بزنی«.
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پایه ی دوم
پیک نوروزی
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نوروز با

فرزندم، با توّجه به تصویر به سؤاالت زیر پاسخ بده.

الف( برای تعداد شکوفه های قرمز چوب خط بکش. 

ب( خط تقارن خانه را رسم کن.

ج( شکل های هندسی که در تصویر باال می بینید را بنویسید.

د( طول تنه ی درخت 86 سانتی متر است یعنی ................. سانتی متر و   

      ................. میلی متر.   

86
سانتی متر
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پایه ی دوم
پیک نوروزی

 فرزندم، شعر زیر را با خط خوش و زیبا بنویس.

           
                                                                           نام شاعر: ...............

گلم، با توّجه به کلمه ی داخل کمانک مانند نمونه جمله را تغییر بده و بنویس.

او درسش را خواند. 

تو درست را خواندی. )تو(

.................................................................. )ما(

چــیــسـتــان

رنگ نمک، رنگ شکر              

نرم و سفید، شبیه پَر

تو دل ابرا جا میَشن           

زمستونا پیدا میَشن ............
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نوروز با

8

نوروز با

تکلیف پیشنهادی معلّم.
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پایه ی دوم
پیک نوروزی                                         بهــار و عید نــوروز

            کاغـــــه روی دیــوار                   صدا می کرد قار و قار                         
            می گفت خبر، خبردار                   اومـده فصــل بهـــــار                  

            هـــــوا شده پاِک پاک                   سبزه در اومد از خاک  
            برفــا دیگه آب شدن                   چشمه ها پر آب شدن 
            بهــــار و عید نـــوروز                   آمده اند از امــــــروز
            با سبـــدای پرگــــــل                   با اللــــه و با سنبــــل
            در ایـن بهــار زیبـــــا                   دنیـــــا شده با صفــــا

مریم ساعت 40 :9 دقیقه به همراه مادرش به پارک رفت. نیم ساعت بعد به 

منزل برگشت. شما روی ساعت های زیر زمان رفت وبرگشت او را نشان دهید.

          زمان رفت: 40 : 9                       زمان برگشت : ......... : ..........

مادر فاطمه برای این که ســبزه ی نوروزی آن ها خوب رشــد کند، روزی یک ربع آن 
را در آفتاب و در هوای آزاد می گذارد. شما سایه ی سبزه را با توّجه به محّل قرار 

گرفتن خورشید رسم کنید.

پایه ی دوم
پیک نوروزی
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نوروز با

در روزهای عید نوروز، به هر خانه ای که برای دید و بازدید می رویم، بســاط 
شیرینی و آجیل پهن است. شما مواردی را که باعث سامت دندان می شود به 

دندان سالم وصل کنید.

       چــیــسـتــان

آن چیست هم در دهان است و هم از نام های دختران است؟ ...................

       آیا می دانید که ...

- غیر ممکن است که بتوانید با چشم باز عطسه کنید.
- گوش و بینی در تمام طول عمر رشد می کنند.

- موش کانگورویی از جانورانی است که هرگز آب نمی نوشد.

شیر
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پایه ی دوم
پیک نوروزی

فرزندم جدول را حل کن.
1. پنجمین عدد قبل از 12.             

2. دو بسته ی صدتایی + 17 بسته ی ده تایی
          )200 + .... + 50 = 450( .3

4. با حذف رقم یکان و دهگان 748 می شود ........
5. بزرگ ترین عدد دو رقمی        

6. مقدار سکه های روبه رو ........ ریال است.
7. در شمارش الگوی 7 تا 7 تا بعد از 314 عدد ........ می آید.   

8. هفده تا یکی و چهار ده تایی می شود ........
9. دو اُردک و چهار زرافه روی هم ........ پا دارند.   

398 + 7 = ........ .10
11. بین دو عدد 787 و 878، عدد بزرگ تر ........ می باشد.

12. مثلث چند ضلع دارد؟

       لطیفه 

معلم : »علی چرا دیر رسیدی؟«
علی: »آقا اجازه علّتش این تابلوی راهنمایی و رانندگی است«.

آخه روی تابلو نوشته بود، به مدرسه نزدیک می شوید. 

لطفاً آهسته حرکت کنید«.

1 5 9

3 7 11

2 6 10

4 8 12
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پیک نوروزی
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نوروز با

در یازدهمین روز بهار پدر علی 35 ساله می شود. اکنون علی 12 ساله است. 

پدر علی چند سال از علی بزرگ تر است؟ 

گلم، امام علی )ع( در روز 13 رجب به دنیا آمده اســت با کمک بزرگ ترها به 

سؤاالت زیر پاسخ بده. »با توّجه به درس پدر مهربان، کتاب هدیه های آسمان«

- سخن پیامبر )ص( : .................................

- محّل تولّد: ......................................                  

- نام فرزندان : .................................

- نام دشمن : ....................................                                

- نام همسر: .....................................

در تعطیات نوروز علی به همراه عمویش به کنار رودخانه رفت و بعد از تاش 

فراوان توانستند، چند ماهی صید کنند. عموی علی گفت: »                                   « 

شما یک ضرب المثل مناسب این آیه ی قرآنی بنویسید.
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پایه ی دوم
پیک نوروزی

در تعطیات نوروز امیرحسین و خانواده اش به سفر رفتند. هنگام عبور از یک 
جاده ی کوهستانی تابلو زیر را دیدند. به نظرت پیام این تابلو و علّت نصب آن 

در این منطقه چه بوده است؟

آشنایی بیشتر با منطقه ی محّل زندگی خود.

الف( نام دو بازی محلّی منطقه ی خود را بنویس. ................... ، ...................

ب( غذای مشهور محلّی منطقه ی شما ................... است.

ج( سوغاتی معروف منطقه ی شما چیست؟ ...................

د( یکی از جاهای دیدنی منطقه ی شما .................................. است.

       لطیفه 

معلّم: »با علی، محّمد و حسین جمله بساز«.

رضا: »علی با حسین به پارک رفتند«.

معلّم : »پس محّمد کجاست؟«

رضا: »محّمد خواب موند، نیومد!«
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نوروز با

مقام معظم رهبری: »عزت امروز اسام و مسلمین، ثمره ی خون شهداء است«.

       آیا می دانید که ...

برای به پیروزی رسیدن انقاب اسامی، زنان و مردان زیادی به شهادت رسیدند.
نتیجه ی از خودگذشــتگی های  آن ها، پیروزی انقاب اســامی در 22 بهمن ســال 

1357 است. 
مردم در روز 12 فروردین سال 1358 

بــه پای صندوق های رأی رفتند و به
جمهوری اسامی رأی دادند.

رنگ آمیزی کن.

  پرچم ایران

پرچــم این مرز و بوم از ســه رنگ آمد پدید                                                                     
ســبز باال ، ســرخ پائین ، در میان باشــد سفید

رنگ ســبزش  ، ســربلندی ، ســبزی و نور امید                                                                 
رنگ ســرخش حاصل پیکار میلیونها شــهید

در میــان ، رنگ ســفیدش خودنمایی می کند                                                                    
صلــح ، دوســتی ، مهربانی را روایت می کند

در میان این ســفیدی هســت نام ذوالجال                                                                          
آنکه بخشــد کشــورم را شــوکت و لطف و کمال

14

نوروز با
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پایه ی دوم
پیک نوروزی

                                            سیـــزده بـــه در  

               سیزده به در، سیزده به در            کوه و کمر، دشت و دمن

               آرزوهـــا تـــو مــــو به مـــو            به سبــزه هـا گره بـــزن

               سبـــزه رو از سفــره بگیــر            ماهــی رو با خودت بیــار 

               وقتشـــه بیــــرون بزنیــــم           سیــزدهمین روز بهـــــار   

فرزندم، فکر می کنی از اّولین روز نوروز تا روز طبیعت )سیزده به در( زمین چند بار 

به دور خودش می چرخد؟

الف( 20 بار                ب( 1 بار                ج( 7 بار                د( 13 بار  

روز طبیعت هوا بارانی شــد و الله از این که نمی توانســت به طبیعت برود، خیلی 

ناراحت  بود ولی مادرش گفت: »که باران نعمت خداوند اســت.« شــما تصویر را 

رنگ آمیزی کنید و نام نعمت های خدا را در این تصویر بنویسید.

15

پایه ی دوم
پیک نوروزی



نظر توصیفی اولیاء : ................................................................................... .

1- مهارت برنامه ریزی و زمان 

2- توانایی درک و فهم مطالب

3- داشتن استقال و عدم وابستگی در خواندن و حل تمرینات

4- داشتن عاقه، انگیزه و دّقت کافی

5- رعایت اصول زیبا نویسی و تمیزی در نوشتن مطالب

6- عاقه به انجام فعالیّت های مرتبط با سرگرمی و ....

ب      شاخص                                                                      ارزیابی
خو

ی 
خیل

ب
خو

ول
قب

ل 
قاب

تـر
ش

 بی
ش

تا

مائده و محمدحسین می خواهند با مجلّه های دور ریختنی که مادرشان از خانه 
تّکانی عید کنار گذاشته است، گلدان زیر را تزیین کنند.

الف( به نظر شما آن ها در هنگام تزیین گلدان از چه ابزاری برای بریدن یا تغییر 
شکل مجلّه ها استفاده می کنند؟ ....................................................

ب( شما با گذاشتن گل های زیبا از مواّد دور ریختنی آن ها را در انجام این کار 
یاری نمایید.

ــار دسـتـــــی  کـــ


