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نـوروز با

دریای خزر

خلیج فارس

نوروز بر تمام ایرانیان و فارسی زبانان جهان مبارک.

                  بهار، 

       سرشار از شور شکفتن است 

                  باورش کنیم.

برف و یخ باز شد چشمه ها شد روان
شد زمین رنگ رنگ، خنده زد آسمان

باز دنیای ما شاد و پیروز شد
پر شد از بوی گل، کوچه ها، خانه ها

باز آغاز شد رقص پروانه ها
باز هم پهن شد سفره ی هفت سین

سبز شد، سرخ شد هر کجای زمین

دریای عمان
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نـوروز با
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پیـک نـوروزی

اعضای خانواده ی خود را در زمان ســاعت تحویل، دور این ســفره رسم کنید .

فکر می کنید در لحظه ی تحویل ســال، هر یک از افراد زیر چه دعایی می کنند؟ بنویســید.

پدر خانواده: ................................................................................................................

مادر خانواده: ...............................................................................................................

خواهر یا برادر: ............................................................................................................

بهترین عیدی را برای هر مورد بنویســید.
عیدی کودک کار: .....................................................................................................
عیدی پیر مرد تنها در ســرای سالمندان: ..........................................................................
عیدی سرباز: ...............................................................................................................

عیدی پرنده ای در قفس: .............................................................................................

شــعار امسال کشور جمهوری اسالمی ایران: ............................................................
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نـوروز با

به تعداد روزهایی که در هفته ی اّول سال، نماز اّول وقت خوانده اید برای دشت زیر گل رسم کنید. 

بّچه ها! وقتی به استقبال بهار می رویم؛ خانه تکانی می کنیم، لباس و کفش نو می خریم، 
وسایل پذیرایی از مهمان تهیّه می کنیم و ... 

به نظر شما چگونه دل هایمان را بهاری کنیم؟
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

دو مورد از آداب مهمانی رفتن نوروز را بنویسید.
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

لطیفه : 

معلّم: » سهراب آیا سؤال های امتحانی آسان بود؟«
سهراب: » بله آقا سؤاالت آسان بود ولی جوا ب ها مشکل بود.«
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پیـک نـوروزی

هر یک از ما ایرانیان برای سال نو، تصمیمات جدیدی می گیریم، یکی از آن ها را رسم کنید.

فرزندم، با توّجه به داستان خواب شیرین )کتاب هدیه های آسمان( پاسخ پرسش های زیر را 

بنویسید.
- امام صادق )ع( مشکل مرد گرفتار را چگونه حل کردند؟

..........................................................................................................................................
.- امام صادق )ع( در مورد نشانه های مؤمن می فرمایند: »........................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

»..................................................................................................................

لطیفه : 

از شخصی پرسیدند: » بهترین مسابقه کدام است؟«
 گفت: » ماست خوری، چون همه رو سفید می شوند.«
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نـوروز با

داستان

......................................................
مردی چهار پسر داشت. آن ها را به ترتیب به سراغ درخت گالبی باغ فرستاد.
پسر اّول، در زمستان، درخت را دید و گفت: » درخت، زشت و خمیده بود.«

پســر دوم، در فصــل بهــار آن را دیــد و گفــت: »درخــت گالبــی پوشــیده از جوانــه بــود و پــر 
از امیــد شــکفتن.«

پســر ســوم، در تابســتان درخــت را مشــاهده کــرد و گفــت: » شــکوفه هــا بــه میــوه هایــی زیبــا 
تبدیــل شــده انــد کــه بــه زودی فصــل برداشــت آن هــا مــی رســد.«

ســرانجام پســر چهــارم، در فصــل پاییــز کــه وقــت میــوه دادن درخــت گالبــی اســت آن را دیــد 
و گفــت: » درختــی را دیــدم پــر از میــوه ................... پــر از زندگــی.«

مــرد بعــد از یــک ســال کــه از زمــان ســؤالش گذشــته بود گفــت: » شــما نمــی توانید دربــاره ی 
یــک درخــت براســاس یــک فصــل قضــاوت کنیــد. زندگــی را فقــط بــا فصــل هــای دشــوارش 

نبینیــد، در راه هــای ســخت پایــداری کنیــد. باالخــره روزهــای خــوب از راه می رســند.«

       فرزندم برای داستان باال، یک عنوان مناسب انتخاب کنید و در کادر پایین چهار 
       فصل درخت گالبی را نّقاشی کنید.
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پیـک نـوروزی
1- پیشوای ما شیعیان

2- نام شاعر خداوند رنگین کمان 
3- کار بی پایان

4- یار مهربان
5- پوششی برای خانم ها

6- برای دیگران می نویسیم
7- عدد بعد از دو

ت.
8- همان شیشه اس

ت.
ش باغبانی اس

9- کار

س می خوانیم.
10- جایی که در آن در

ت به آن نیاز دارند.
11- همه ی موجودا

ت.
س چهارم فارسی آمده اس

12- پرنده ای که نام آن در در
ف گرم

13- مخال
ب بدن

14- آسیا
س

15- دلواپ
ف کلمه ی نرسید

16- مخال
ت.

17- همان احتیاج اس
ف دیر

18- مخال

1
3

87

10

18
12

13

9
15

5

2

46
11

14

16 17

7

پیـک نـوروزی



8

نـوروز با

برای هر یک از نشانه های زیر یک کلمه بنویسید که مربوط به فصل بهار باشد.

مثال: نشانه ی ط

        نشانه ی ز  

        نشانه ی ش  

        نشانه ی هـ
مانند نمونه، کامل کنید.

شغل و محّل کار هر یک از افراد زیر را بنویسید.

لطیفه : 

 اگه گفتی ژاپنی ها به گوساله چه می گویند؟ مهرداد: »میگن نی نی گاوا ... .« 

آمدندرفت

علی و او
مریم

طبیعت
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پیـک نـوروزی

تکلیف پیشنهادی معّلم

9

پیـک نـوروزی
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ســرگــرمــی 

از دوستان خود بخواهید یک عدد 3 رقمی بنویسند که رقم های آن تکراری نباشد. حاال 
عدد را برعکس کنند و 2 عدد را از هم کم کنند. سپس از آن ها بخواهید رقم یکان یا 

صدگان پاسخ آن را به شما اعالم کنند شما قادر خواهید بود پاسخ درست را بدون آن که 
بدانید آن اعداد چه بوده است بگویید.

می خواهید بدانید چگونه؟ 
به مثال های زیر توّجه کنید.

اگر دقّت کنید در این حالت رقم دهگان همیشه 9 خواهد بود و اگر یکان و صدگان را نیز با 
هم جمع کنید پاسخ 9 خواهد شد. بنابراین وقتی دوست شما صدگان یا یکان را اعالم می کند 

شما آن را از 9 کم کنید و رقم بعدی به دست می آید. امتحان کنید.

لطیفه : 

معلّم از کاوه پرسید: »اگر دو دو تا بشه چهار تا، چهار چهار تا بشه 
شانزده تا، تو بگو شش هشت تا چه قدر می شه؟«

کاوه با اعتراض جواب داد: »آقا انصاف داشته باشید، آسون هاشو 
خودتون جواب می دهید، سخت ها شو باید من بگم؟«

    796
-   697
    099

     351
-   153
     198

    642
-   246
     396
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قیمت یک کتاب داستان 3756 تومان است. فاطمه برای خرید آن دو اسکناس 2000 تومانی 
به فروشنده می دهد. او چند تومان باید پس بگیرد؟ 

پدر آرمین یک زمین کشاورزی به طول 1150 متر و عرض 890 متر دارد. او می خواهد 
دور این زمین را 2 دور سیم خاردار بکشد. او چند مترسیم خاردار نیاز دارد؟

لطیفه : 

پسر با خوشحالی به دوستش میگه: »باالخره این پازل رو بعد از 3 سال حل کردم.« 

دوستش میگه: »3 سال زیاد نیست؟«

میگه : »نه بابا رو جعبه اش نوشته 3 تا 5 سال!«
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نـوروز با

دانستنی های جالب درباره ی خرس ها

آیا می دانید؟ خرس با تمام سنگینی خود می تواند با سرعت 50 کیلومتر در ساعت بدود!
آیا می دانید؟ حس بویایی خرس تقریباً 100 برابر قوی تر از انسان است!

آیا می دانید؟ در بین انواع خرس ، خرس پاندا بزرگ ترین جمجمه را دارد!
آیا می دانید؟ خرس قطبی هنگامی که روی دو پا می ایستد حدود 3 متر است!

آیا می دانید؟ بهترین شکارچی در خشکی خرس قطبی است!

شما نیز با تحقیق درباره ی زنبورها، دانستنی های جالب و عجیب را درباره ی این حشره 
بنویسید. )ذکر 3 مورد کافی است(

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

لطیفه : 

محمود: »من از بس گوشت گاو خوردم، پرزور و قوی شدم.«
مسعود: »پس چرا من این قدر ماهی می خورم، شنا یاد نگرفته ام؟«
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کدام گیاه با بقیّه تفاوت دارد؟
الف( گندم                 ب( آفتابگردان                   ج( ذّرت                       د( جو 

حسن می خواهد گیاهان زیر را با توّجه به نوع ریشه )راست، افشان( طبقه بندی کند. 
به او کمک کنید.

             گل الله - گندم- آفتابگردان- گالبی- برنج - گردو

 اگر گیاهی دارای ساقه ی علفی و تو خالی باشد دانه های
  آن گیاه ............................ هستند.

لطیفه : 

 چرا قارچ در مناطق بارانی می روید؟
چون شکل چتر است!

 ریشه ی راست   
          

 ریشه ی افشان
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در باغ بهاری زیر موارد ذکر شده را اضافه کنید:
جنوب: درخت پر از شکوفه      شرق: چند گل و پروانه     شمال: خورشید

در ایّام تعطیالت نوروز آمار سفرها بیشتر می شود، 4 عالمت هشدار دهنده برای رانندگان رسم کنید.

اگر شما را به عنوان مهندس ساختمان انتخاب کنند تا در مورد مکان های مدرسه ی خود تصمیم 
بگیرید، چه اتاق هایی را جا به جا می کنید؟

نـوروز با
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با توّجه به این که در فصل بهار هر گوشه ی طبیعت ایران، قطعه ای از بهشت می شود،
برای نگهداری از این همه نعمت چه پیشنهاداتی دارید؟

لطیفه : 

مشتری: »آقای تعمیرکار ! چرا دیروز نیامدید زنگ در خانه ی ما 
را درست کنید؟«

تعمیر کار: »من آمدم، ولی هر چه زنگ زدم کسی در را باز نکرد.«



1- مهارت برنامه ریزی و زمان 

2- توانایی درک و فهم مطالب

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

4- داشتن عالقه، انگیزه و دّقت کافی

5- رعایت اصول زیبا نویسی و تمیزی در نوشتن مطالب

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

ب            شاخص                                                            ارزیابی
خو

ی 
خیل

ب
خو

ول
قب

ل 
قاب

تـر
ش

  بی
ش

تال

فرزندم نکات غیر اخالقی و  تخلّفاتی را که در تصویر باال می بینید عالمت بزنید و در کادر زیر، 
یک جمله در جهت حمایت از محیط زیست بنویسید.

................................................................................................................................................

ســیزدهم فروردیــن، روز طبیعت گرامی باد.

ارزیابی والدین: .....................................................................................


