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  شعر بهاري
  بوي باران ، بوي سبزه ، بوي خاك

  شاخه هاي شسته ، باران خورده ، پاك

  آسمان آبی و ابر سپید

  برگهاي سبز بید

  عطر نرگس ، رقص باد

  نغمه شوق پرستوهاي شاد

  خلوت گرم کبوترهاي مست     

  

  ارنرم نرمک می رسد اینک به
  

  خوش به حال روزگار

  خوش به حال چشمه ها و دشتها

  خوش به حال دانه ها و سبزه ها

  خوش به حال غنچه هاي نیمه باز

  خوش به حال دختر میخک که می خندد به ناز

  خوش به حال آفتاب
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  اي دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم

  اي دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب

  اراي دریغ از ما اگر کامی نگیریم از به

  گر نکوبی شیشه غم را به سنگ

  هفت رنگ می شود هفتاد رنگ

  اريـر بهـشع

  هر روزتان نوروز

نوروزتان پیروز



  بخوانیم و بنویسیم
  .مانند نمونه کامل کن و با هر دو کلمه یک جمله بساز -1 

  

  

  .به کار ببر» ، -!  -:  -؟  -.« متن هاي زیر را بخوان و در جاي مناسب نشانه هاي  -2

  گناه ترس بزرگ ترین تفریح کار و بزرگ ترین سرمایه اعتماد به نفس بزرگ ترین* 

  است 

  به روباه گفتند شاهدت کیست گفت دمم * 

  .کامل کن -3

  ...................................................................................اگر من به جاي ادیسون بودم * 

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

  .....................................را کشف می کردم و ............................. اگر من کاشف بودم * 

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

  .انتخاب کن و در جمله قرار بده(     ) کلمه ي مناسب را از داخل  -4

  .است) دیدنی ، دیدنی تر ................................... ( شهر شیراز بسیار * 

  خیابان) شلوغ ترین ، شلوغ تر ، شلوغ ................................... ( میدان انقالب جزو * 

  .هاي تهران است

  .یکی از اختراعاتی که دوست داري در آینده آن را انجام دهی ، بنویس -5    
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  .مانند نمونه براي جدول پرسش بنویس -6

  1- ............................................................  

  2- ...........................................................  

  3- ..........................................................  

  4- ...........................................................  

  طالي سیاه . به معناي بهتر است -5

  

  .کلمه هاي زیر را بنویسهم خانواده ي  -7

  

  

  

  .دسته از کلمه هاي زیر را مرتب کن و با آن ها جمله بساز این -8

  ، دفاع ، حق ؛ رفت ، کربال ) ع(امام ، براي  ، از ، به ، حسین ، * 

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

  .براي شکلهاي رو به رو ، داستان بنویس -9

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

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

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

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

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

  .یسدر کلمات زیر اسم ، فعل و صفت را مشخص کن و بنو -10

بهار ، رسید ، دشت ، سبزه ، نغمه خوان ، روستا ، شکوفه ، قشنگ ، شادي ، پیچیده ،     

  .خندان ، آمد ، می کنند ، خانه 
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  .را بخوان و به سؤاالت پاسخ بدهداستان 

  پرندگان مهاجر                      
در گروه هـاي بـزرگ دیـده     اجتماعی هستند و معموالً وپرستوها پرندگانی کوچک ، زیبا 

زیستگاه پرستوها معموالً دشت هاي باز و هموار ، کشت زارها و علف زارها . می شوند

بسـیاري از آنهـا از   . ، کنار برکه ها ، رودها ، صخره ها و دیـواره هـاي کنـار رود هاسـت    

پرستوي معمـولی  . زندگی انسان ها انس و نزدیکی دارند جمله پرستوي معمولی با محلّ

دور که تقریباً در سراسر کره ي زمین به غیر از مناطق خیلی سرد و بعضـی جزیـره هـاي    

درازاي بدن پرستوي معمولی حدود . افتاده دیده می شود، پیام آور بهار در ایران است

پشت پرسـتو آبـی پـر رنـگ و بـرّاق      . دم دو شاخه اي دراز دارد. سانتی متر است 19

به قهوه اي روشن ، قسمت پـایین گلـو آبـی تیـره ،     پیشانی و گلو ، سرخ مایل . است

النه اش را با گل و کاه در خانه ها ، انبارها ، طویلـه  . سینه و شکم سفید خامه اي است

ها و زیر پل ها می سازد و در دشت ها و کشت زارها به شکار حشره ها از جمله مگس 

  .ها و پشه ها می پردازد

  .بده با توجه به متن به پرسش ها پاسخ -1
  چرا می گوییم پرستوها ، اجتماعی هستند؟ * 

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

  ...............................کدام پرنده پیام آور است؟  * 

  .................................تغذیه ي پرستوها چیست ؟ * 

   .پنج کلمه ي مشکل از متن درس پیدا کن و بنویس *

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

  .یسحاال بدون نگاه کردن به کلمه ها ، هر چند کلمه که یادت مانده بنو*     
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  ریاضی
با شکل نشان . معلم تقسیم کند 8شاخه گل خرید تا در روز معلم بین  25شیوا  -1

  .دهید دسته گل هاي او چند شاخه گل خواهد داشت

  آیا از گل ها چیزي اضافه می ماند؟ پیشنهاد می کنید باقی مانده را به چه کسی بدهد؟

  

  

؟   شت تا نامساوي درست باشد کدام استنو بزرگترین عددي که در         می توان -2

   6>  120              19)د          18)ج           20) ب         10)الف

ابتدا در جاي خالی بزرگترین عددي را که می توان نوشت تا نامساوي درست باشد،  -3

  .نیدبنویسید سپس تقسیم را نوشته و حل کنید و در انتهاي کار جاهاي خالی را پر ک

  7>65            :باقی مانده:           خارج قسمت   :      مقسوم علیه:           مقسوم   

  .جدول زیر را کامل کنید -4

  

  

  

  

هاي سمت راست طوري در پرچم . اعدادي را که روي دیوار مقابل نوشته شده است -5

  .بنویسید که عدد روي پالکاردهاي هر کودك درست شود

  

  

  

  

6  
  



  سرگرمی و ریاضی
آیا می دانید اولین خودروي پیکان چه سالی به بازار ایران وارد شد؟  سال  -1 

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

  .حل تقسیم هاي زیر شما را در یافتن پاسخ کمک خواهد کرد

  

  

  

  

  

  بخشپذیرند  2در بین اعدادي که روي بال پروانه ها نوشته شده آن هایی را که بر  -2

 را آبی رنگ  5اد بخشپذیر بر زرد و اعد

آیا رنگی به غیر از زرد و آبی . رنگ کنید

هم مشاهده کنید؟

این رنگ مربوط به کدام عدد است؟

  

  .محیط شکل مقابل را حساب کنید -3

  اگر یک پله ي . این تصویر ، چهار پله را از کنار نشان می دهد

  یافت؟ از پایین اضافه شود، محیط شکل چقدر افزایش خواهد

  

  .بگذارید> = < عالمت  -4

            0          0                    1         1                    9        7     
            7         3                  5        3                  12        12  
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  شکل رنگ شده باشد؟  3 ا در شکل مقابل چند مثلث دیگر باید رنگ شود ت-5  

                                                                 5  
  

  

  

  .زیدیکسر نوشته شده در هر لیوان شیر کاکائو  بربه اندازه  -6
  

  

  

  آقا گربه چه کسري از پیتزا را خورده است؟ -7
  

  

  کدام شکل دو کسر مساوي را نشان می دهند؟ -8

  

هر گل ، گلبرگ هایی را که کسرهاي مساوي با وسط گل را نشان می دهند، رنگ  در -9

  .کنید

  

  

  

. کت مربوط به شلوار را پیدا کنید و هر دست لباس را با رنگ مشخص شده رنگ کنید -10

  .کسرهاي مساوي به شما کمک خواهند کرد
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  مهارتهاي زندگی
  دوستی ها   

  دانش آموز جدیدي وارد کالس شما شده و دوست دارد که با بعضی از دانش آموزان

  راههایی را به او پیشنهاد  اما نمی داند چیکار باید بکند ، چه. این کالس دوست شدند

  .دمی کنی

  

  

  

  سرگرمی
  .با توجه به پاسخ ها در جدول ، براي هر کدام ، یک پرسش مانند نمونه بنویس 
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  کامپیوتر
  وب سایتهاي خوب   

  براي بچه هاي خوب

  

/http://www.amoo.irعمو پورنگ                        
وب سـایت بـه بخشـهاي ارسـال کـارت پسـتال ، آلبـوم عکسـهاي بچـه هـا ،           در این 

گرمی هـا ، فروشـگاه مجـازي ،    گزارشهاي تصویري ، موسیقی و ترانه ، بـازي هـا و سـر   

  .وبالگهاي طرفداران عمو پورنگ و تاالر گفتگو می توان دست یافت

  

 که چگونه می توان از دسکتاپ عکس گرفـت و آن را  دتا حاال به این موضوع فکر کردی 
از دسـکتاپ خودتـان عکـس بگیریـد و آن را در محـیط نقاشـی        حاال ، در محیط نقاشی برد

  .پگر چاپ کنید و در کادر زیر بچسبانیدببرید و بوسیلۀ چا
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  عــــــلوم
  .به شکل گیاه آفتابگردان ، که در اینجا کشیده شده است ، دقت کن  -1 

  

  

  

  

  

  .اگر این تصویر شکل کامل یک گیاه را نشان نمی دهد ، آن را کامل کن* 

رسـم کـن و بـه     را در داخـل گیـاه   ال مسـیر حرکـت آب ومـواد داخـل خـاك     در تصـویر بـا  * 

  .سؤاالت زیر پاسخ بده

  گیاه آفتابگردان در کدام قسمت غذا می سازد؟ -1  

  ریشه                 ساقه                 برگ                  دانه   

  گیاه، غذاي ساخته شده را در کدام قسمت ذخیره می کند؟ -2

  ریشه                 ساقه                 برگ                  دانه   

کـدام بخـش گیـاه آب و مـواد     . گیاه براي ساختن غذا به آب و مـواد معـدنی نیـاز دارد    -3

  معدنی را جذب می کند؟

  ریشه                 ساقه                 برگ                  دانه   

  این گاز از کجا وارد . ه براي ساختن غذا به دي اکسید کربن موجود در هوا نیاز داردگیا -4 

  گیاه می شود؟  

  ریشه                 ساقه                 برگ                  دانه   

  موادي که در خاك هستند ، توسط کدام قسمت از گیاه به برگ هدایت می شوند؟ -5

ساقه                 برگ                  دانه                 ریشه       
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  کدام یک از دو محیط مقابل براي زندگی مناسب تر است؟ چرا ؟ -2 

  .نظر خود را در دو سطر بنویسید  

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

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

  

  

  

  

در یک آشپزخانه، معموال وسایلی مثل یخچال،لباسشویی ، هواکش و المپ، با جریـان بـرق کـار     -3

راي این آشپزخانه ، در شکل ، مداري بسته شده است که با یک کلید ، همـه ي وسـایل   ب. می کنند

  .آن روشن یا خاموش شوند

  

  

  

  

  

  یافتن فسیل در کدام یک از محیط هاي زیر بیشتر است؟ چرا ؟امکان  -4
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  هدیه هاي آسمانی
آخرت می توانی سه نمونه از کارهایی را بنویس که براي سربلندي در جهان  -1  

  آخرت دهی ؟

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

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

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

پیامبر گرامی اسالم ، از دوران جوانی به امانت داري معروف ) ص(حضرت محمد  -2

  .می گفتند.................................... دلیل به ایشان  بود و به همین
  

  به پیامبر را چه می نامند؟) ص(روز برگزیده شدن حضرت محمد  -3
  

  ............................، پروردگار مهربان به من بهتر از به خدا قسم : رسول خدا فرمودند  -4

  .نصیب نفرمود
  

  ............................................بروم از او می خواهم ) ع(ضا هر وقت به زیارت امام ر -5

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

  

  .............................................  ت؟کاظم یعنی چه و لقب کدام امام اس -6

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

ا بنـویس و از کلمـات               درباره ي رفتار پیامبر خدا با خویشـاوندانش یـک عبـارت زیبـ     -7

  .در آن استفاده کن) آرزو  –احترام ، محبت ( 

.....................................................................................................................................................  
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  سرگرمی
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  تعلیمات اجتماعی
  ایران شناسی   آب و هوا  
  و هواي ایران را نشان می دهد؟ هر مکان کدام نوع از آب . به تصویرها به دقت نگاه کن -1

  .......................................................................................................................................................................................................................................در یک خط 

  جمله بنویس که وضع آب و هوا در هر کدام چه شرایطی دارد؟

  

  

  

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

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

  .ن چه اهمیتی دارندبندرها براي کشورما -2

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

  .................................................زبان و خط رسمی ملت ایران چیست؟  -3

  ............................................................. .ه از مشکالت شهرهاي بزرگ را بنویسدو نمون -4

  .............................................................................................................................مدنی     

  .می خواهند در کوچه ي محل زندگی خودشان بازي کنند. ه هستنداین بچه ها ساکن یک محلّ 

  اما براي بازي کردن باید به چیزهاي زیادي توجه. بازي براي سالمتی و رشد بچه ها الزم است

  براي آنها قانون بنویس تا هم آنها بازي کنند و هم . براي این که بچه ها بتوانند بازي کنند. کرد

  .ن محله پیش نیاید و هم این که واقعاً به کسی آزاري نرسدمشکلی براي ساکنا

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

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

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

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

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

...........................................................
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  نقاشی

  روز زیبایی طبیعت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  انتشارات رشد اندیشه» م می توانم باز ه« کتب  –کتب درسی :منابع درسی مورد استفاده 
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