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هفت سین قرآنی

سالٌم علیکم بِما َصبرتم 
فَنِعَم عقبی الّدار

سالٌم علی نوٌح
 فی العالمین

سالٌم هی حتّی
 مطلع الفجر

سالٌم قوالً مِن 
ربِّ الرحیم

سالٌم علی موسی و 
هارون

سالٌم علی ابراهیم

سالٌم علی آل یاسین
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ولی گرامی با اهدا سالم و تبریک سال نو
است.  داشته  مطالعه  شده،  مشخص  روزهای  در  فرزندتان،  چنانچه  است  خواهشمند 

حبه ی انگور مربوط به آن روز را رنگ سبز بزنید.
حبه های  بقیه ی  فرزندتان،  درسی  غیر  مطالعه ی  و  اخالقی  رضایت  صورت  در  ضمناً 

انگور را با ذکر تاریخ، رنگ زرد بزنید.
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در درس قرآن خواندید:
پیامبر اکرم )ص( فرمودند خداوند برای چه 

کسانی در بهشت خانه ای بنا می کند؟

فرزندم دعای تحویل سال را با دقت بخوانید و سپس اتصاالت آن را مشخص کنید.
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قرار داده؛  ما  نزد  امانت  به  را  منزل خود  به سفر رفته است و کلید  ما  نوروز همسایه ی  ایام  در 
وظیفه ی ما در مقابل این امانت چیست؟در یک بند بنویسید و از کلمات زیر استفاده کنید.

)امانت - مراقبت - اعتماد - خیانت در امانت(

لطیفه

پسر: سالم آقای دکتر ! خواهرم خیال می کند ماشین است!!!
دکتر: خوب ! فورًا او را بیاورید داخل اتاق تا معاینه اش کنم.

پسر: نمی توانم آقای دکتر ! چون آن طرف چهار راه بنزینش تمام شده !!!
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شکوفه ها خبردار                        عید اومده دوباره 
لباس سبز و تن کن                     آخه فصل بهاره

بلبل شاد و خندان                       داره آواز می خونه
می خواد بگه با فریاد                  غصه دیگه تمومه 

آخ که چقدر دوست دارم              نوروز رنگا رنگو 
باز می کنم با شادی                    یه هدیه ی قشنگو

فصل گل و شکوفه                     سبزه و الله زاره 
داده می زنیم با شادی                 عید اومده بهاره 

                                                                              شاعر: حامد حشمت نیا

ده تا درخت داریم. چه طور می توانی آن ها را در پنج ردیف چهارتایی بکاری ؟

شعـر

بازی
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با حروف زیر کلمات معنی دار بسازید و در درون سیب های داخل سبد بنویسید.
» ع - ب - م - ج - ض - ر - ا - ت - و - ق - ا - غ -ی - خ - ح«

خاطره ی یک روز خود را در تعطیالت نوروز در یک بند بنویسید.
)اگر دوست دارید کادر را رنگ آمیزی کنید.(
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در زیر یک نمونه کارت همیار محیط زیست دانش آموزان دبستان دکتر علی شریعتی را 
می بینید، 3 مورد از وظایف یک همیار محیط زیست را بنویسید.

لطیفه

اولی: ببخشید آقا : ساعت چند است؟
دومی : یازده و بیست و پنج دقیقه.

اولی: من اصاًل نمی فهمم ! از صبح تا حاال چند بار این سؤال را پرسیده ام و هر بار جواب 
متفاوتی شنیده ام ! 
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اعداد زیر را از جدول ارزش مکانی خارج کرده، سپس به رقم و حروف بنویسید.

تمرینات زیر را حل کنید.

رقم:                                                                      رقم:   

حروف:                                                                حروف:

یکی ده تاییدهم دهمیکی

1 5 0 52

5/7
2/4- 4/9

3/7- 357
29× 

5941 21

با توجه به شکل سمت چپ، در سمت راست شکل مشابه آن ها را پیدا کنید.

؟
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تکالیف پیشنهادی توسط معلم
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دختر: مامان !  آن ظرف را یادت هست که همیشه نگران بودی نشکند؟
مادر: خوب ، بله ! 

دختر : می خواستم بگویم شکست، دیگر نگران آن نباش !

با توجه به مراحل، یک گنجشک بکشید و آن را رنگ آمیزی کنید؛ سپس با تراش های مداد 
یک النه برای او بسازید و بچسبانید.

تصویر دو جانور بی مهره که در آب زندگی می کنند را بچسبانید یا نقاشی کنید.

2

2

1

1

لطیفه
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چیستان

شهری که با جابه جایی نقطه اش، کلمه ی به دست آمده 
به معنی رطوبت است؟

رو فرش خونه ویژ ویژ 
                   می ره می یاد با قیژ قیژ 

                                    غذا شو هوف هوف می مکه
                                                                 خونه دارِی اون تَکه 

اگر بخواهید برای تعطیالت نوروزی به شهر بم مسافرت کنید، کدام یک از وسایل زیر برای سفر 
شما مناسب تر است؟ دور آن را خط بکشید.
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از بین وسایل زیر، آن هایی را که مربوط به سفره ی هفت سین است را رنگ آمیزی کنید.

هفت سین چیست؟

جشن سال نو ایرانی در آغاز فروردین برگزار می شود که آن را نوروز می نامند.

در این ایام مردم به دیدار خویشان خود می روند. آن ها بر گرد سفره ی هفت سین 

می نشینند. 

هفت سین شامل سیب، سمنو، سنجد، سماق ، سیر، سرکه ، سبزه  و ... می باشد.

سمنو
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بچه ها بازی

بازی، بازی، کلمه بازی

سه کلمه بنویسید که نقطه نداشته باشد.

سه کلمه بنویسید که حروف اول و آخرش مثل هم باشد.

سه کلمه بنویسید که فقط دو نقطه در پایین داشته باشد.

سه کلمه بنویسید که حروف آن ها به هم نچسبیده باشد.
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در داخل گردی ها تصاویر مربوط به کلمه ی بهار را بنویسید یا نّقاشی کنید.

12 فروردین روز جمهوری اسالمی ایران است. آیا می دانید چرا ؟ 

نام چهار شهید انقالب اسالمی ایران را بنویسید و احساس خود را در مورد شهادت در یک 
جمله بیان کنید.

بهار

جمله:



میزان رضایت مندی از انجام تمرینات
کمخیلی خوبارزیابیشاخصها متوسط خوب

میزان درک و فهم تمرینات
مسئولیت پذیری و اجرای زمان بندی برای انجام تکالیف

داشتن دقت و تمرکز الزم برای انجام تمرینات
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چه کنیم در روز طبیعت، طبیعت هم مانند ما شاد باشد.

» 13 فروردین روز طبیعت «


