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 هفته فرصت دارید تا مجموعه اتفاقاتی را که   2بکارید،گیاه یک 
 .پایین نقاشی کنیدپایان هر هفته در کادر در گیاه می افتد برای 

 پایان هفته دوم پایان هفته اول

  نوع استفاده

 قسمت خوراکی
 

 نام گیاه

یی
غذا

ت 
صنع

 

زی
رنگر

یی 
ارو

د
ویه 

اد
 

 زعفران پرچم ادویه

 روناس

 دارچین

 قهوه

 زنجبیل

 .پس از گفت و گو با یک عطار جدول زیر را کامل کنید

 علوم
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 .با تحقیق و جست و جو جدول زیر را کامل کنید

 
 نام شکل

 
 محیط

 
 مساحت

 
 تعداد خط تقارن

 
 تعداد قطرها

 مربع

 مستطیل

 متوازی االضالع

 ذوزنقه قائم الزاویه

 ذوزنقه متساوی الساقین

 لوزی

 مثلث  قائم الزاویه

 مثلث  متساوی الساقین

 مثلث متساوی االضالع

 مثلث مختلف االضالع

 دایره

 ریاضی
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بچه های عزیز امسال هم با سیارات منظومه شمسی و هم با نویسنده معروف 
یکی از کتاب های این نویسنده بزرگ سفر  .فرانسوی ژول ورن آشنا شدید

 .خالصه این کتاب را در کادر پایین بنویسید.به ماه نام دارد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 فارسی
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 .تقسیم این سلول را در چهار مرحله با رسم نقاشی نشان دهید

 .نوع هر آینه را مشخص نمایید

 علوم
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 .در این شکل رو به رو چند پاره خط وجود دارد

 .عدد روبه رو را در جدول ارزش مکانی قرار داده و سپس به حروف بنویسید

مساله ای طراحی کنید و بنویسید که راه حل های آن یک جمع،یک تقسیم و 
 .یک ضرب باشد

1000000001 

 :به حروف

 ریاضی
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 .با دو واژه زیر جمالتی بسازید که بدون نقطه باشند
 (کلمه داشته باشد 4هر جمله حداقل )     

 .جمله های زیر یک داستان در هم ریخته است آن ها را مرتب کن

 : .................................................................................................کادو
 

 : ...................................................................................................مو 

خودتان را به جای کفش هایتان بگذارید و از زبان کفش ها ماجرای یک روز مدرسه  
 .تان را در سه خط یادداشت کنید

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

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

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

 .که ناگهان آسمان گرفت
 .با شروع باران مدتی زیر درختی ایستاد تا باران بند آمد

 .او با دیدن در بسته دلش گرفت
 .علی پول را از مادرش رفت

 .کتاب فروشی حرکت کردطرف او با سرعت به 
 .سپس با خوشحالی شروع به دویدن کرد

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

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

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

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

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

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

 فارسی
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 گزارش بازدید خود را در تعطیالت نوروز از یک مکان مذهبی مانند زیارتگاه،
 .به صورت یک انشاء در کادر زبر بنویسید...مسجد،امام زاده و 

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

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

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

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

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

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

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

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

. 

 هدیه ها
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 .بچه های گل شجره نامه خود را در کادر زیر بنویسید

 :نام پدر پدربزگ تان
........................ 

 

 :نام پدربزگ تان
...................... 

 

 :نام پدرتان
.......................... 

 

 :نام خودتان
....................... 

 

 در آینده نام فرزندتان را 
 :گذاریدچه می 

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

       تصویر خود را چگونه های دور که آینه وجود نداشت انسان های نخستین در گذشته 
 دیدند؟  می 

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

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

 تاریخ
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 .با توجه به نقشه کشور فعالیت های زیر را انجام دهید

 .استان های مختلف را با توجه مناطق گرم و خشک،کوهستانی و معتدل خزری رنگ کنید-1

 .با توجه به نقشه نام مراکز استان های زیر را بنویسید -2

 :لرستان:                          زنجان:                      بلوچستانسیستان و 

 :هرمزگان:               آذربایجان شرقی:                                   مازندران

 :خراسان جنوبی:                      خوزستان:                                      مرکزی

 :یزد:                          فارس:                                         البرز

 جغرافیا
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 با توجه به درس کوچ پرستوها در سه سطر علت مهاجرت پرندگان 
 .بیان نماییدرا 

 ................................ : ببر نام الزاویه قائم مثلث یک
 ................................ :  ببر نــام را مثلث این وتـــــر

 ................................ :    بـــبر نـــــام  مــوازی خط دو
   ................................ :   ببر نـــام بـــاز ی زاویــه یک
 ................................ :  ببـر نـام قـائـمه ی زاویـه یـک

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

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

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

 .با توجه به مقابل به سواالت زیر پاسخ دهید

 فارس و 
 ریاضی
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 .نام هر سیاره را حدس بزنید و کنار آن یادداشت نمایید

 سال اگر به جای زمین در کره ی مریخ متولد شده باشد، اکنون چند سال دارد؟ 16پسری با 

 کدام یک از مدارهای زیر موازی و کدام یک متوالی است؟

 (................................الف

(..................................ب
. 

 علوم
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 .جمله های گفتاری زیر را به نوشتاری تبدیل کن

 .دیشب بارون شدیدی اومد و خیابون ها خیلی زود خلوت شدن

 .معادل فارسی واژه های زیر را بنویس
 

 –مرسی  –پاسپورت  -کامپیوتر –اتوبان  –هلی کوپتر  –پارک  –موبایل  –اتومبیل 
 -تیراژ-کانال –پارکینگ  –جک  –ترافیک 

 .سطری بنویس 3با کلمات زیر متنی 
 

 دوچرخه –آفتاب  –خانه  –درخت  –کوچه  –هم بازی  –بی دوست  -تنها

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

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

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

 فارسی
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 فروردین ماه به دامان  13همه ی خانواده های ایرانی روز 
 از این روز گزارشی .روندمی طبیعت 

 .در قالب یک انشاء بنویسرا 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 فارسی
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 سرگرمی

 بچه ها در این شکل چند مثلث وجود دارد؟

 عزیزانم به جای عالمت ؟ چه عددی قرار بدیم؟ چرا ؟
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