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آدینه با گراد

انتشارات گراد

فرزندم دعای لحظه ی تحویل سال، را بخوان و آن چه را از خدا می خواهی در یک سطر بنویس.

خدایا !! تو خالق پروانه های زیبا هستی، خواب هایم را پر از پرواز کن.
خدایا !! تو خالق گل های زیبا هستی، دنیایم را پر از گل کن.

خدایا !!  تو خالق رنگین کمان هستی، با پلی از رنگین کمان مرا به بهشت خودت ببر.
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آدینه با گراد

انتشارات گراد

یـش نیـــا
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پایه ی پنجم

پندی از لقمان حکیم

فرزندم !! 
دین مانند درختی است که ایمان به خدا همچون 

آبی آن را می پروراند.
نماز: ریشه ی آن             زکات : ساقه ی آن           

درستی در راه خدا : شاخه های آن 
اخالق خوب: برگ های آن        

دوری از کارهای حرام: میوه ی آن

آیات زیر را با لحن زیبا تالوت کنید. این آیات قسمتی از سوره ی بقره می باشد که معروف به 
....»آیه الکرسی« است. با کمک بزرگتر خود بنویسید که خواندن آیه الکرسی چه محاسنی دارد؟
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آدینه با گراد

انتشارات گراد

همه ی خط های تقارن شکل های زیر را رسم کنید.

%20 از %40 قیمــت یــک کتــاب، برابــر بــا 120 تومــان اســت. قیمــت ایــن کتــاب چنــد 
تومــان اســت؟
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بیشتر بدانیم:
دوست با هوش من آیا دایره ای را می شناسی که محیط و مساحت آن از نظر 

عددی با هم برابر باشند؟

داریوش در روز 25 شهریور سال 1380 متولد شده است. او اکنون چند سال دارد؟
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پایه ی پنجم

فرزنــدم، بــه نظــر شــما ســفره ی هفــت ســین عیدتــان در کجــای خانــه پهــن شــود تــا ســبزه در 
بهتریــن شــرایط رشــد کنــد؟

برای اهرم های خواسته شده تصویر بکشید یا بچسبانید.

لطیفه: امرار معاش و نویسندگی
ــه شــهر دیگــر  ــرای زندگــی ب ــرادرت کــه ب ــه دوســتش: محســن ب ســعید ب

ــد؟ ــرار معــاش مــی کن ــه از چــه راهــی ام رفت
محسن: از راه نویسندگی. 

سعید: چه می نویسد؟  
محسن : هر ماه به پدرم نامه می نویسد تا برایش پول بفرستد.
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آدینه با گراد

انتشارات گراد

آداب تالوت قرآن

دانستنی های قرآن

1- طهارت و داشتن وضو.

2- مسواک زدن، زدن عطر قبل از تالوت آیات قرآن.

3- پناه بردن به خدا از وسوسه ی شیطان.

4- گفتن بسم اهلل الرحمن الرحیم.

5- رعایت سکوت.

6- با آداب نشستن روبه قبله و پوشیدن لباس تمیز.

7- با دقت خواندن قرآن.

8- زیبا خواندن قرآن.

اعجاز عددی قرآن :  108 بار در قرآن واژه ی )اجر به معنی مزد( آمده است.
و به همین اندازه )فعل : کار( آمده است.

کلمه ی ) جزا ( 117 بار در قرآن به کار رفته و ) مغفرت ( 334 بار ، پس آمرزش بیش از 2 برابر 
کیفر به کار رفته است.

در قرآن لفظ ابلیس 11 بار آورده و عیناً به همین تعداد فرمان 
به استعاذه ) پناه بردن به خدا ( تکرار شده است.

آدینه با گراد
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پایه ی پنجم

هر کدام از صنایع را به استان محل آن وصل کنید.

در جــدول زیــر خانــه هایــی کــه کســر بــزرگ تــر از واحــد را نشــان مــی دهــد رنــگ کنیــد و 
از کنــار هــم گذاشــتن حــرف اول کلمــه هــای آن، رمــز جــدول را پیــدا کــرده و دربــاره ی آن 

توضیــح دهیــد.

غارحرا

عثمان

خدیجه 

بعثت 

ُعَمر لباس ساده

عبداهلل   ابوبکر    

تولّد عربستان

امینفتح مکه 
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استان اصفهان

استان بوشهر

استان مرکزی
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انتشارات گراد

جدول مترادف ها

مترادف کلمات زیر را در جدول بنویسید.
1- نامدار                         6- یأس

2- روشنایی                    7- دورویی
3- داوری                       8- بحر
4- تاالب                        9- اِبرام

5- کاهلی
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6

8

79

45
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پایه ی پنجم

در جدول زیر به بعضی از حروف الفبا کد داده شده است.

از اطالعات باال استفاده کن و ستون » نام رنگ « را کامل کن.

کلمه های به دست آمده پنج رنگ از هفت رنگ رنگین کمان است در مورد دو رنگ دیگر اطالعات 
جدول را کامل کن.

حاال شکل یک رنگین کمان واقعی را رسم کن و آن را رنگ بزن.

سنمییـدلشقفزرجبآا

1
3
5
7

2
4
6

کد رنگکد رنگشماره رنگ نام رنگشماره رنگ نام رنگ

آبی

بازی با رنگین کمان
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انتشارات گراد

تکلیف پیشنهادی معلم
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پایه ی پنجم

تصویری از سفره ی هفت سین بکشید و آن را رنگ آمیزی کنید.

گزارشی از یک مکان تاریخی یا تفریحی که عید نوروز به آنجا رفتید بنویسید.

سفره ی هفت سین
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آدینه با گراد

انتشارات گراد

ضرب المثل

»زبان سرخ، سر سبز را می دهد بر باد« 
داســتان: دزدی بــوده کــه یــک شــب بــه قصــد دزدی بــه کارگاه یــک حریر بــاف مــی رود. در نیمه 
شــب کــه وارد مــی شــود متوجــه مــی شــود کــه حریــر بــاف هنــوز دارد کار مــی کنــد و همچنــان با 
خــود حــرف مــی زنــد، خــوب کــه گــوش مــی دهــد مــی بینــد حریــر بــاف بــا زبــان خــود حــرف 
مــی زنــد و مــی گویــد: ای زبان مبادا فردا ســر مرا به باد بدهــی و مرتب این جملــه را تکرار می کند.

دزد مــی مانــد تــا صبــح و حریــر بــاف پارچــه گرانبهایــی کــه بافتــه پیش پادشــاه می بــرد، پادشــاه از 
آن خوشــش مــی آیــد. ســؤال مــی کنــد ایــن پارچه بــه چــه دردی مــی خــورد و آن مرد مــی گوید: 
آن را نگــه دار تــا موقعــی کــه مــردی روی تابوتــت بگذارند پادشــاه ناراحت می شــود و دســتور می 
د هــد گــردن او را بزننــد. در ایــن موقــع دزد کــه آنجــا بود خود را معرفــی می کند و ما جــرا را برای 
پادشــاه تعریــف مــی کنــد. پادشــاه هــم از کار و رفتــار دزد خوشــش آمد و پارچــه را بــه او می دهد 
تــا آن را بفروشــد و دیگــر دزدی نکنــد. حریــر بــاف را هــم تعدادی ســکه می دهــد و آزاد می کند.

هایــش  حــرف  و  نباشــد  هایــش  حــرف  مراقــب  کــس  هــر  بعــد  بــه  موقــع  آن  از 
برنــد. مــی  کار  بــه  او  بــرای  را  المثــل  ضــرب  ایــن  شــود  او  بــرای  دردســر  ســبب 

فرزندم برای هر یک از کلمات زیر یک ضرب المثل بنویس.

موش: .................................................................................... .

بهار: ...................................................................................... .

حلوا: ..................................................................................... .

گنجشک: ............................................................................. .
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پایه ی پنجم

حاصل عبارت های داده شده را از داخل حباب ها پیدا کنید و رنگ بزنید.

2/8

2/95
12/83

12/38

26/65

44/65

25/65

2/08

26/56

بازی

75/3 - 30/65

از دوست خود بخواهید اعداد یک تا صد را با هم جمع کند و نتیجه را در کمتر از 30 ثانیه به 
شما بگوید. یقیناً نه دوست شما و نه هیچ فرد تیزهوش دیگری اگر بخواهد تک تک اعداد را 

با هم جمع کند، در این فرصت کم. نخواهد توانست.
ما به شما راهی می آموزیم که بتوانید این عمل را در کوتاه ترین زمان ممکن انجام دهید.
1- اولین عدد )عدد یک( را با آخرین عدد ) عدد صد( جمع کنید.       101 = 100 +1 
2- نتیجه را در نصف آخرین عدد ضرب کنید.                                   5050=50× 101
در همین زمان کوتاه می توانید حاصل جمع اعداد یک تا هزار و بیشتر را به دست آورید.

0/4+ 2/5 + 5
100

12/9 - 7
100

×20(0/2+1/4)+(0/09        )
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در نقشه ی زیر فصل ها را مشخص کنید.

برای تصویر زیر یک داستان کوتاه بنویسید.
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پایه ی پنجم

فرزند خوبم ! 
یک خاطره یا یک نقاشی از روز طبیعت )13 فروردین( در این کادر طراحی کنید.

پس از پیروزی انقالب اسالمی مردم در روز 11 فروردین 1358 به پای صندوق های رأی رفتند و 
بیش از % 98 آن ها به حکومت جمهوری اسالمی رأی »آری« دادند. حکومت ایران در تاریخ 12 

فروردین 1358 به جمهوری اسالمی تبدیل شد.
فرزندم: حاال شما بنویسید در چه زمان های دیگری مردم ایران به پای صندوق های رأی می روند؟
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انتشارات گراد

روز طبیعت

ســیزدهم فروردیــن مــاه هــر ســال، روز پایــان جشــن 
ــر ســنتی  ــا ب ــوروزی اســت. در ایــن روز، مــردم بن هــای ن
ــت  ــه دش ــد و ب ــی آین ــرون م ــا بی ــه ه ــی، از خان فرهنگ
ــد را در  ــن روز عی ــا آخری ــد ت ــی رون ــاغ م ــرا و ب و صح
طبیعــت، ودر کنــار ســبزه و گیــاه و آب روان چشــمه هــا 
ــت«  ــا را، »روز طبیع ــن روز زیب ــد. ای ــا بگذرانن و جویباره

نــام گــذاری کــرده انــد؛ روزی کــه بایــد در کنــار بهــره منــدی از طبیعــت زیبــا و آب و هــوای نیکــو، 
بکوشــیم آن را بــه زبالــه دانــی همگانــی تبدیــل نســازیم و بــه همــه نشــان دهیــم کــه »روز طبیعــت« فقــط 
یــک شــعار نیســت؛ بلکــه نشــانه ی شــعور بــاالی مردمــی اســت کــه مــی خواهنــد ســال هــای ســال از 

ایــن طبیعــت زیبــا بهــره منــد گردنــد.

میزان رضایت مندی از انجام تمرینات
نیاز به تالش بیشترخیلی خوبارزیابیشاخصها قابل قبول خوب

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

داشتن دقت و تمرکز الزم برای انجام تمرینات

آدینه با گراد


