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 است؟ نادرستمفهوم كدام مصراع  .1

  . اي خدايي كه نام تو بهترين سرآغاز براي هر كاري است: اي نام تو بهترين سرآغاز )1

  .  كنم گاه كاري را آغاز نمي بدون بر زبان آوردن نام تو، هيچ: نام تو، نامه كي كنم باز بي )2

  .اي آفريدهاي خدايي كه روح و روان من را : اي ياد تو مونس روانم )3

  . آورم تنها نام تو را بر زبان مي: جز نام تو، نيست بر زبانم )4

  
 كند؟  كدام گزينه جاي خالي را كامل مي ،»كالس ما ي كتابخانه«بر اساس درس  .2

  . تواند به ما خيلي كمك كند خوب، مانند دوست خوب است كه مي ..............................

  افراد دانا )4  كتاب )3  تلويزيون )2  رايانه )1

  
 كدام گزينه براي جاي خالي مناسب است؟ .3

  . براي من تعريف كند ..............................از برادرم خواستم 

  ها خاطره )4  ي خاطره )3  اي خاطره )2  خاطره )1

  
 شود؟ ابيات زير با كلمات كدام گزينه كامل مي .4

ــار ــن يـــــــــ ..............................مـــــــــ
  

 ..............................دانــــــــــــــــــــــــا و  
  

..............................گـــــــــويم ســـــــــخن
  

ــا آن  ــي  بـــــ ــه بـــــ ــانم كـــــ  زبـــــ
  

  چه بسيار/ زيانم  بي/ خوش بيانم  )2  فراوان / خوش بيانم / مهربانم  )1

  فراوان / مهربانم / خوش بيانم  )4  چه بسيار / بيانم  خوش/ مهربانم  )3

  

  خوانداري، ستايشكتاب2يصفحهمرتبط با شعر

  ي كالس ماخوانداري، كتابخانهكتاب5يصفحهمرتبط با

ي كالس  خوانداري، كتابخانهكتاب7يصفحهمكمل بياموز و بگو ،
ا

ي كالس ما خوانداري، كتابخانهكتاب9يصفحهكن،مرتبط با بخوان و حفظ

 1آزمون
  فارسي 

  ي ما، خرس كوچولو جد محلّهمسي كالس ما،  ستايش، كتابخانه
  30تا  9ي  ها صفحه:وشتارين/ 22تا2يهاصفحه:خوانداري
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 . بندي كنيد نه دستهمانند نمو .5

  »خواست بگوييم  حال  خوش خواهر  خورشيد  صورت «

          گروه  ي اول  دسته

         

          خود  ي دوم  دسته

         

          خواهش ي سوم  دسته

  

  
 . پيدا كن» خرس كوچولو«هايي از درس  هاي زير، نمونه براي هر كدام از نشانه .6

  

  
 

  ع  ح  ص  ط

  
  
  
  
  

      

  
هاي جديد را در  را به هم وصل كن، تركيب صحيح بساز و واژه» ب«و » الف«هاي مناسب ستون  واژه .7

  . ها بنويس داخل دايره
  ب  الف
    هم 

    با 
    بي

  كار    
  گروه    

  

  

  ي ما خوانداري، مسجد محلّهكتاب12يصفحهمكمل بياموز و بگو،

  خوانداري، خرس كوچولوكتاب17و16يهاصفحهمكمل متن

  خوانداري، خرس كوچولوكتاب19و7،12يهاصفحهمرتبط با
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 ).اشي زيبا در اين مورد بكشنقّيك (، راز تندرستي مردم شهر در چه بود؟ »راه سالمتي«اساس حكايت  بر .8
 

  
  

  
 . رنگ كن را هم معني همكلمات  .9

 

  سالمتي  پربركت  جالب  همدم 
  

  خوشحال  شاداب  انگيز شگفت  تندرستي 
  

  پرنعمت   مونس 
  

  
 كدام است؟ » ستاره«شاعر شعر  .10

  نظامي )1

2( شريف  اس يمينيعب  

  سعدي  )3

  ناصر كشاورز )4

  

  خوانداري، خرس كوچولوكتاب21يصفحهرتبط با حكايتم

  خوانداري، خرس كوچولوكتاب21و2،10،13،17يهاصفحهمرتبط با

  خوانداري، خرس كوچولوكتاب22يصفحهمكمل بخوان و حفظ كن،
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 .را بنويس سيرهاي  حبهها و  ها، ماهي عداد سيبسين نگاه كن و ت ي هفت خوب به سفره .11

 

   ..............................  ها تعداد سيب

   ..............................  ها تعداد ماهي

   .............................. سير  هاي  حبهتعداد 

  

  
 .انگيز زير را كامل كنيد جدول شگفت .12

  
  
  
  
  

  

  
 .بگذار تري دارد؟ عالمت  د مهمان بيشكدام خانه تعدا .13

   ) ب    ) الف

  

  ، عدد و رقمكتاب درسي2يصفحهمرتبط با كار در كالس

  و رقم، عدد كتاب درسي3يصفحهمرتبط با تمرين آخر

  ، عدد و رقمكتاب درسي8يصفحهمرتبط با حدس بزن

 1آزمون
   رياضي

  عدد و رقم، جمع و تفريق اعداد دو رقمي
 27تا1يهاصفحه



  

 13  

  

  .)روي محور نشان دهيد( ي بعد چندم فروردين است؟ شنبه سه. ل فروردين استشنبه او امروز سه .14

  
  

    

  
  شود؟ ساله شود، امير چند ساله مي 23زماني كه الناز . ساله است 9ساله و الناز  5امير  .15

  

  
  ترين تكرار را دارد؟ بيش 4هاي زير، عدد  هيك از گزين در كدام .16

1(   2(   3(   4(  

  
  )بدون تكرار ارقام(توان ساخت؟  چند عدد دو رقمي مي و   ، هاي  با كارت .17

1( 6  2( 7  3( 8  4( 9  

  

  
ترين عدد فرد يك رقمي است و  دهد كه رقم يكان آن بزرگ كدام گزينه يك عدد دو رقمي را نشان مي .18

 تر از يكان است؟ واحد كم 5آن  رقم دهگان

  چهل )4  نود )3  چهل و نه )2  نود و چهار )1

  

  ، عدد و رقمكتاب درسي9يصفحه1مكمل سؤال

  جمع و تفريق اعداد دو رقمي،كتاب درسي25يصفحه2مرتبط با تمرين

  ، عدد و رقمكتاب درسي2يصفحهمكمل عدد و شمارش

  د و رقم، عدتاب درسيك5يصفحهمكمل فعاليت

  ، عدد و رقمكتاب درسي7يصفحه5مكمل تمرين
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 دهد؟ درستي نشان مي را به 6ي  با توجه به الگوي زير، كدام گزينه ساعت شماره .19

                               
               »4   «                  »3«                   »2«                   »1«  

1(   2(   3(   4(   

  
 :از اند ترتيب عبارت به 32تا، عدد قبل از  4تا  4و در شمارش  35تا، عدد بعد از  7تا  7در شمارش  .20

  28و  27 )4  28و  42 )3  36و  27 )2  36و  42 )1

  

  
 )از چپ به راست( قرار دهيم تا عبارت زير برقرار شود؟ و  هاي زير چگونه  در مربع .21

  1 11  3  4  5 

1( , ,     2( , ,     3( , ,     4( , ,     

  
 توان نوشت؟  ترتيب چه اعدادي مي به و  خالي به جاي در جاهاي  .22

  , 43 ,27 , 31, 35 ,   

  38و  46 )2     46و  38 )1

  47و  39 )4    39و  47 )3

  

  ، عدد و رقمكتاب درسي17يصفحهمرتبط با الگويابي كن

  ، عدد و رقمكتاب درسي15يصفحه2مكمل تمرين

  ، جمع و تفريق اعداد دو رقميكتاب درسي23يفعاليت صفحهمكمل

 فريق اعداد دو رقمي، جمع و تكتاب درسي26يصفحهمرتبط با الگويابي كن
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 باشد؟ 4 يا 8ها  و رقم دهگان آن 1 يا 5 يا 2ها  يكان آن  توانيم بسازيم كه رقم چند عدد دو رقمي مي .23

1( 5    2( 6  

3( 7    4( 9  

  

  
 ؟تا شكل، الگوي مناسبي داشته باشد كدام گزينه را بايد به سمت راست شكل زير اضافه كنيم .24

 

    
 
1(     2(   

3(     4(   

  
نه گلدان اول است و  ،گلدان صورتي. هاي سفيد، صورتي، قرمز و بنفش دارد ار گلدان به رنگمهسا چه .25

 ،گلدان اول. كنار گلدان سفيد هم نيست ،گلدان بنفش. كنار گلدان قرمز نيست ،گلدان بنفش. نه آخر

 )از راست به چپ( ها به چه ترتيبي هستند؟ گلدان. قرمز است

   قرمز، صورتي، سفيد، بنفش )1

  قرمز، سفيد، صورتي، بنفش )2

  بنفش، قرمز، سفيد، صورتي )3

  بنفش، سفيد، صورتي، قرمز )4

  
  

  ، جمع و تفريق اعداد دو رقميكتاب درسي27يصفحهمكمل الگوسازي

 ، جمع و تفريق اعداد دو رقميكتاب درسي26يصفحه1يحل مسئلهمرتبط با

 ، جمع و تفريق اعداد دو رقميكتاب درسي27يصفحهمرتبط و مشابه الگوسازي
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سيني را براي كالس خود  هفت ي خواهند سفره آموزان كالس دوم، براي جشن نوروز امسال، مي دانش .26

» تالش، كوشاكوشش، «آموزان را به سه گروه  ها، براي اين كار، دانش معلّم علوم آن. آماده كنند

هر » كوشش«خواهد، گروه  ها مي تقسيم كرده و از آن

گروه  .توان چشيد، سر سفره قرار دهد چيزي را كه مي

هر » كوشا«توان بوييد و گروه  هر چيزي را كه مي» تالش«

سين  هفت ي توان لمس كرد، سر سفره چيزي را كه مي
وه ها كمك كنيد و نام وسايلي را كه هر گر به آن. بگذارند

 . ند، در مقابل گروه بنويسيدنبايد انتخاب ك
  

  سيب   قسما سركه  سنجد  سبزه  سكه  سير 

    ..........................................................................................................................................................................   گروه كوشش 
    ..........................................................................................................................................................................   گروه تالش    
    ..........................................................................................................................................................................     گروه كوشا   

  
سفر كنيد و بخواهيد گزارشي دقيق از » شيراز«اگر براي تعطيالت نوروز امسال به شهر تاريخي و زيباي  .27

ها احتماالً نياز خواهيد داشت؟ آن را  هايتان تهيه كنيد، به كدام وسيله كالسي هم مشاهدات خود را براي
 . مشخص كنيد) (با عالمت 

           

          

  

 1آزمون
   علوم

  )1(زنگ علوم، هواي سالم، آب سالم، زندگي ما و گردش زمين
 29تا12يهاصفحه

  زنگ علوم،كتاب درسي13و12يهاصفحه

  زنگ علوم،كتاب درسي15يصفحه
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به » حيدري«آقاي  ي و خانواده) 1(تصوير  ي براي تعطيالت نوروز به منطقه» ميرزايي«ي آقاي  خانواده .28
 :به اين تصويرها نگاه كنيد و بگوييد. اند سفر كرده) 2(ي تصوير  منطقه

2 (  1 (  

  شما دوست داشتيد به جاي كدام خانواده بوديد؟ چرا؟ )الف

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

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

  دچار نشود، چه پيشنهادهايي داريد؟) 1(به تصوير ) 2(تصوير  ي منطقه سرنوشتكه  براي اين )ب

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

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

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

  
 . ها را در دفتر زير يادداشت كنيد يك از افراد زير، بايد در شب هم فعاليت كنند؟ نام آن كدام .29

         
  نانوا  نشان   آتش  چي   پست  پليس    پرستار  كارگر

  

  

  

  ، هوا ي سالم، آب سالمكتاب درسي18يصفحهمكمل ايستگاه فكر

  1، زندگي ما و گردش زمينكتاب درسي29يفحهص
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، »1«هاي  يك از منطقه كدام دماي ،ها هر يك از تصويرهاي زير نگاه كنيد و بگوييد هر يك از دماسنجبه  .30
 دهند؟ را نشان مي» 3«و » 2«

      
              )3(                  )2 (          )1(  

  

       
   .............................. )ج(   .............................. )ب(   .............................. )الف(
 

  
  وحش، به بازديد از قفس شيرها رفتند و هر گروه  براي گردش علمي از يك باغ» 2«و » 1«دو گروه

 . پاسخ بدهيد» 33«و » 32«، »31«ها نگاه كنيد و به سؤاالت  به گزارش آن. گزارش خود را نوشتند

  پسرآموزان  دانش » 2«گروه    دخترآموزان  دانش » 1«گروه 

    

  1، زندگي ما و گردش زميناب درسيكت26و25يهاصفحهمكمل آزمايش كنيد
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 تر است؟ چرا؟ گزارش كدام گروه كامل .31

  . تري در مشاهده استفاده كرده است چون از حواس بيش: »2«گروه  )1

  . تري در مشاهده استفاده كرده است چون از حواس بيش: »1«گروه ) 2

  . تري در مشاهده استفاده كرده است چون از حواس كم: »2«گروه  )3

 .تري در مشاهده استفاده كرده است ون از حواس كمچ: »1«گروه ) 4

  
 استفاده كرده است؟ تري نوشته است، از چند حس در مشاهده گروهي كه گزارش كامل .32

  يك ) 2    دو  )1
 چهار) 4    سه  )3

  
 ترين داليل متفاوت بودن گزارش اين دو گروه باشد؟ تواند يكي از مهم به نظر شما، كدام مورد مي .33

  ها  نكردن مشاهده كامل ثبت )1
  سي توسط دو گروهروحش يكسان براي انجام بر انتخاب يك باغ) 2

  بازديد هر دو گروه از يك قفس )3
 زمان هر دو گروه از قفس شيرها بازديد هم) 4

  
توانيد به داشتن هواي  ي خود هستيد، با انجام كدام كار مي در تعطيالت عيد نوروز كه در كنار خانواده .34

 نيد؟سالم كمك ك

  . هاي مخصوص بريزيم هاي خود را در كيسه رويم، زباله هنگامي كه به فضاي سبز مي )1

  .  ها آتش درست كنيم هاي درختان را بشكنيم و با آن شاخه) 2

  . ها در يك قسمت از پارك بريزيم ي آن هاي روي زمين را برداريم وهمه زباله )3

 . ه دهيمهاي باغچه را بچينيم و به مادرمان هدي گل) 4

  

  ، زنگ علومكتاب درسي12يصفحهمكمل

  ، زنگ علومكتاب درسي13و12هايصفحهمكمل

  ، زنگ علومكتاب درسي15و14هايصفحهمرتبط با

  ، هواي سالم، آب سالمكتاب درسي18و17هايصفحهمرتبط با
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 ؟ نيستدهد، كدام مورد صحيح  با توجه به تصوير زير كه زمين را نشان مي .35

  .  خورشيد به سمت راست زمين تابيده است )1
  . آن طرف كه پشت به خورشيد است، شب است) 2

  .آن طرف كه رو به خورشيد است، روز است )3
 . شود ساعت ديگر، روز مي 24ي چپ زمين،  نيمه) 4

  
 دام تصوير، انسان در حال آلوده كردن آب است؟در ك .36

1(     2 (  

  

3(     4 ( 

  
جويي در  دانشمندان كوچك، حاال كه در تعطيالت نوروز در كنار مادر و پدر خود هستيد، براي صرفه .37

 كنيد؟ ها را از انجام كدام كار دور مي مصرف آب، آن

1(     2 (  

  

3(     4 ( 

  

 1، زندگي ما و گردش زمينتاب درسيك23يصفحهمكمل مشاهده كنيد

  ، هواي سالم، آب سالمكتاب درسي19يصفحهمكمل آب سالم

  هواي سالم، آب سالم،كتاب درسي20يصفحهمكمل گفت و گو كنيد
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روز نشان  هاي مختلف از شبانه در ساعت 1396ا را در يك روز بهاري از سال هاي زير، دماي هو دماسنج .38
 : ...توان گفت ها، مي آن با توجه به . دهد مي

1(  2(  3(  4(  
  .  شود مي گرمزمين هر روز به طور ناگهاني  )1
  .  چرخد بار به دور خود مي يك ،ساعت 24زمين در هر ) 2

  . ندازه نيستگرمي زمين در تمامي روز يك ا )3
 . زمين دائماً در حال گردش به دور خودش است) 4

  
تواند با استفاده از نور خورشيد، هم براي خود غذا درست كند و هم غذاي جانداران  كدام جاندار مي .39

 ديگر را تأمين كند؟ 

1(     2 (  

3(     4 ( 

  
، زمين )در به سيزده(ار تا روز طبيعت شناسان كوچك، در تعطيالت عيد نوروز يعني از اولين روز به زمين .40

 كند؟  چند بار به دور خود گردش مي

1( 10    2 (1    3( 13   4 (7  

  

  1، زندگي ما و گردش زمين كتاب درسي28يحهصفمكمل متن

  1، زندگي ما و گردش زمين كتاب درسي24يصفحهمكمل متن

 1، زندگي ما و گردش زمين كتاب درسي25يصفحهمرتبط با آزمايش كنيد




