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 ریاضی 

عزیزم قبل از جواب دادن به سؤال ها ابتدا نکات زیر را به دقت بخوان.
* برای جمع و تفریق می توانی از روش های مختلف مثل رسم شکل، چوب خط، محور و روش ذهنی 

استفاده کنی.
* در شمارش چند تا چند تا باید به الگوی عددی توجه کنی. به عدد اول و دوم نگاه کن و رابطه ی بین 

اعداد را پیدا کن.
 * در جدول ارزش مکانی به جای یکی و ده تایی، یکان و دهگان داریم. همیشه ارزش یکان از دهگان 

کم تر است.
* برای حل مسأله هم می توانی از رسم شکل، چوب خط و محور استفاده کنی.

نکته مهم: برای ساختن عدد با کارت اعداد نمی توانی از یک کارت دو بار استفاده کنی. اما هنگام 
ساخت عدد با رقم می توانی رقم تکراری داشته باشی.

1 جاهای خالی مسئله زیر را با توجه به چوب خط ها و محور کامل کن.

*  نهال  کتاب داستان داشت مادرش دیروز   کتاب به او هدیه داد. حال 
نهال  کتاب دارد. 

2 امروز شنبه روز  ماه است  روز بعد، پنج شنبه  ماه است.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

3 با رقم های 5 ، 2 ، 0 هر چند تا عدد دو رقمی که می توانی بنویس. دور بزرگ ترین عددی 
که ساختی خط بکش و کوچک ترین عدد را به حروف بنویس.
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4 من یک عدد دو رقمی هستم که دهگانم بزرگ ترین عدد یک رقمی و یکانم 5 تا از دهگانم 
کوچک تر است. من چه عددی هستم؟

5 عدد بعدی الگوی روبه رو کدام است؟             = 18 - 12 + 6

 الف( 24           ب( 25            ج(   23            د(   21 

6 اگر یک طبقه از یک ساختمان 5 طبقه 4 اتاق داشته باشد این ساختمان کالً  اتاق دارد.

7 حاصل جمع روبه رو کدام گزینه است؟   = 4 + 10 + 7 + 15 + 5 + 20

 الف( 57           ب( 60            ج(   61            د(   59 

8 جدول شگفت انگیز زیر را کامل کن.

7 5 8 2 1

3 5 2 6

4 1 8 9

9 2 6 8 7 5

4 7 9 3 8

1 5 3 4 6 9

9 3 1 2

2 6 4 8

5 6 4 1 7
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فارسی

 
درسنامه

پیشوند: پیشوند به ابتدای کلمه ها اضافه می شود و کلمه ی جدید می سازد که معنی متفاوتی دارد.

دو یا چند نفر که با هم کار مشترکی را انجام می دهند. هم + کار  هم کار 
هم + سفر  هم سفر      دو یا چند نفر که با هم سفر می روند.

* کلمه هایی که آخرشان »اِ« آخر تنها »ه« یا »اِ« آخر چسبان دارند »ـه« می توانند )ای( مستقل بگیرند.
مثال: خانه + ای  خانه ای    ،    ستاره + ای  ستاره ای

  1 کدام یک از کلمه زیر از ترکیب هم با کلمه ی دیگر درست نشده است؟

 الف( همراه           ب( همسایه            ج( همدان            د(  هم سن 

2 جمله ها را با کلمه های مناسب کامل کن.
من همیشه کارهایم را با نام خدا  می کنم و از خدا می خواهم به من کمک کند تا در 

دست هایم  باشم و فرزندی خوب برای  باشم.

3 کدام یک از کلمه های زیر با هم ترکیب می شود؟

 الف( بال           ب( کتاب            ج( سن            د( شن 

4 جمله های زیر را دوباره بنویس و به جای کلمه های داخل کمانک هم معنی آن ها را بنویس.

ای خدای بزرگ )اکنون( که به کالس دوم آمده ام از تو )سپاسگزارم(.

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

بهتر است کتاب ها و مجله های )ویژه ی( خودمان رابخوانیم.  

.............................................................................................................................................        
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5 هر کدام از کلمه ها ردیف اول به کلمه های مناسب ردیف دوم وصل کن.

من                  به کتابخانه رفتیم

ما                   درست را خواند ی

آراد                  آمدند

دوستان ما             درست را خواند ی

تو                       به مدرسه رفتم

6 به کدام کلمه  می توان »ای« اضافه کرد؟

 الف( کوه           ب( جاده            ج( ماه            د( سیاه 

7 نشانه های مناسب را در جای خالی قرار بده.
آمو......گار با لبخند وارد کالس شد و پس از سالم و ا......وال پرسی از دانش آمو ......ان خواست 

در گرو ......های خود ......رار بگیرند.
 

معّما:
 به اندازه ی پر سبک هستم اما قوی ترین آدم ها هم نمی توانند بیش تر از چند ثانیه مرا نگه دارند. 

من چیستم؟



6

 علوم

درسنامه
  وقتی به گردش علمی می رویم باید محیط دوروبرمان را با دّقت مشاهده کنیم.

مشاهده یعنی استفاده کردن از پنج حس بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی، و المسه
 * مراقب باشید از این حس ها با احتیاط استفاده کنید.

* قسمت های مهم مشاهدات خود را یادداشت کنید تا بتوانید از آن ها استفاده کنید.
 * ابزارهایی که برای مشاهده ی دقیق استفاده می شوند: دفترچه ی یادداشت، دوربین عکّاسی،

 ذرّه بین، مداد

  1 درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص کن.
                     درست       نادرست

مشاهده به معنی دیدن محیط اطراف است.              

هنگام گردش در طبیعت به بزرگی خداوند پی می بریم.             

یادداشت برداری به ما کمک می کند آنچه را که دیده ایم فراموش نکنیم.             

هنگام تحقیق علمی می توانیم هر چه را که بخواهیم ببوییم و بچشیم.               

کتاب یکی از وسایل موردنیاز برای گردش علمی است.                                   

2 جاهای خالی زیر را با کلمه های مناسب پر کن.

اولین مرحله برای شناخت محیط اطراف  است.

قبل از بوییدن و چشیدن هر چیز بهتر است با  مشورت کنیم.

برای استفاده از حس شنوایی از  کمک می گیریم.
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3 برای استفاده ی دقیق و بیان مشاهدات باید  کنیم.

 الف( با معلم مشورت کنیم              ب( یادداشت برداری کنیم 

 
ج( خوب فکر کنیم             د( کشف کردن 

4 مشاهده کردن یعنی 

 الف( دیدن                 ب( چشیدن 

    
ج( استفاده از همه ی حواس                                    د( کشف کردن   

5 افراد در هر تصویر از کدام حس خود بیش تر استفاده می کنند؟ 

                                        

6 برای مشاهده ی دقیق تر گل برگ های یک گل از کدام یک استفاده می کنی؟ دورش خط بکش.




