
هی
هفت

فـارسـي 

1  در یک جمله از آموزگار کالس اول خود تشکر کن.
...........................................................................................................................................................................................................................

2  جمله بساز.
 ........................................................................................................................................................................................................ خانواده: 
 ....................................................................................................................................................................................................... کارهایم: 
 ........................................................................................................................................................................................................... شادی: 

3  کلمه ها را با توجه به حرف اول آن ها در جدول بنویس. 
بچه ـ نشاط ـ مجلّه ـ پروردگار ـ بهترین ـ نماینده ی ـ مونس ـ پرنده

پـ پمـ منـ نبـ ب

4 مرتّب کن.
گفت ـ آموزگار ـ خوب ـ مانند ـ کتاب ـ دوست ـ است ـ خوب

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

خداي ـ اي ـ که ـ به کالس ـ آمده ام ـ دوم ـ سپاس گزارم ـ از تو ـ مهربان ـ اکنون
..........................................................................................................................................................................................................................

ریـاضـی

1 به اندازه ي شکل هایي که در تصویر مي بيني، در جاهاي خالي، چوب خط بکش و تعداد هر کدام را بنویس.
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هفتهی

2  تا مي تواني دسته ي ده تایي درست کن و عدد را با رقم و حروف بنویس و جدول را کامل کن.
با رقم:  ...................................

با حروف: ........................................................................

3  با رقم و با حروف بنویس.
هشتادونهشصتوشش......................................................................

3853......................................................................

4  محمد و صدرا با هم چند بادکنک دارند؟
...................  + ...................  = .....................

علـوم

1  وقتي به گردش یا مسافرت مي رویم، چيزهایي را که مي بينيم، یادداشت مي کنيم. این کار چه فایده هایي 
دارد؟ هر چه مي داني بنویس.

2  با استفاده از کلمه های زیر جمله ها را کامل کن.
بوییدنـدقیقـچشیدن

الف( ........................... و ........................... بعضی از چيزها برای سالمتی ما ضرر دارد.

ب( یادداشت برداری به ما کمک می کند آن چه را مشاهده می کنيم ........................... بيان کنيم. 
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هی
هفت

فـارسی

1  کلمه هایي را که نشانه  ي آخر آن ها مثل هم است، کنار هم بنویس.
مدرسه اي ـ رایانه ـ ایران ـ خانه ـ دوست ـ پاکيزه اي ـ جهان ـ مشورت

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

2  چهار کلمه بنویس که با »هم« شروع شده باشد. مثال: همراه

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

........................................ 3 پنجمين حرف از حروف الفبای فارسی را بنویس.  
........................................       و       ........................................ حاال دو کلمه بنویس که این حرف در آن وجود داشته باشد.  

4  جمله های درست را قرمز و جمله ی نادرست را سبز کن. 
الف( کتاب خوب مانند دوست خوب است. 

ب( همه ی مطالب موجود در رایانه برای ما مفيد است. 

5  هم معني کلمه هاي زیر را بنویس.
شروع: ........................          نشاط: ........................  اکنون: ........................         یاري: ........................    

6  براي تصویر روبه رو، دو جمله بنویس.                     
  ...........................................................................................................................................

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

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

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

 ...........................................................................................................................................
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هفتهی

 

ریـاضی

1  عدد 54 چند رقم دارد؟ ..........................
رقم های آن .......................... و .......................... است.

با رقم های آن چند عدد دورقمی دیگر می توانی بنویسی؟ ...........................................................

2  حاصل تفریق را با استفاده از محور بنویس.           = 9 - 16 

01234567891011121314151617

3  روی این درخت چند تا پرنده می بينی؟ 
اگر 3 تا از آن ها پرواز کنند و بروند چند پرنده روی درخت باقی می ماند؟ 

.......................... - .......................... = ..........................

4  با استفاده از دو مداد رنگی آبی و قرمز مربع ها را به روش های مختلف رنگ کن و مانند نمونه جمع بنویس. 

5+3=8

 ..................... +  ..................... = .....................

..................... +  ..................... = .....................

..................... +  ..................... = .....................
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هی
هفت

علـوم

1  جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کن. 
بعضی از کارهای انسان آب رودخانه ها را ....................................... می کند. 

همه ی جانداران برای زندگی به آب ........................................ نياز دارند. 

2  براي این که آب آلوده و کثيف نشود، چه کارهایي را نباید انجام دهيم؟
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