
ه نام خداب  

2تابستانه ی شماره ی   

 دوست خوبم سالم              

                                     یکنی وهمیشه شادوبانشاط باش فادهامیدوارم ازاوقات فراغت تابستان به خوبی است                

                    

                     مربوط به آن جواب بده .داستان زیر را بخوان وبه سوال های             

              

 حسن خیلی به حیوانات عالقه داشت .  زندگی می کرد. دریک روستای زیبا پسری به نام حسن 

                  تا  4خروس وتا  2وسفیدبرفی گذاشته بود . حسن اودر خانه سه مرغ داشت که اسم آن ها را حنایی ، گلی          

                     تا تخم در هفته می گذاشتند.  2تا تخم وگلی وسفید برفی هر کدام  3حنایی هفته ای بزهم داشت. 

     مهربانی می کرد. حسن هر روز که از مدرسه می آمدبه حیواناتش آب وغذا می داد وبا آن ها    

  اوهیچ وقت با حیواناتش بد رفتاری نمی کرد.  

 

  سوال ها جواب بدهحاال به 

 

 حسن چند حیوان داشت ؟ -1

 

 چندتا تخم می گذاشتند؟ مرغ های حسن دریک هفته روی هم -2

 

 تا شود؟ 10حسن چند تا مرغ دیگر باید بخرد تا تعداد مرغ ها یش  -3



 ساعت   
  باکشیدن دو خط راست ، این ساعت را به دو قسمت تقسیم کنید. اما دقت کنید که حاصل

 .قسمت باید باهم مساوی باشندجمع عددهای هر 

 

ساعت طول می کشد که حمید به فروشگاه برسد. اگرساعت چهار بعد ازظهر راه بیفتد، نیم  یک

نیم ساعت قبل از باز  ساعت بعداز تعطیلی فروشگاه می رسد. اگر ساعت هشت صبح راه بیفتد،

 شدن فروشگاه می رسد. فروشگاه از چه ساعتی تا چه ساعتی باز است ؟

 

 

 

 کیلو گرم خربزه و 183کیلو گرم هندوانه  274کیلو گرم میوه بود.   900درمغازه ی میوه فروشی 

    زردآلو باشد ؟می تواند گرمک بود . فکر می کنی چند کیلو گرم از میوه ها  کیلو گرم 397

 

کیلو گرم  24کیلو گرم گرمک و  178کیلو خربزه و   90کیلو گرم هندوانه و   166اگر میوه فروش 

 زردآلو بفروشد ،

 الف ( او چند کیلوگرم میوه فروخته است ؟

 ب ( چند کیلو از میوه ها در مغازه مانده است ؟

 



 جدول   
 کنی.این جدول دو طرفه است . از دوطرف می توانی جدول را حل 

 در یکی از ستون های جدول ترجمه ی حدیثی به فارسی ازپیامبر اکرم ) ص ( قرار دارد.

 رمز جدول را پیدا کن . رمز .........................................................................

 سالح بعضی از حیوانات    از حروف الفبا

 نابودی ونیستی    از واحد های وزن

 اشاره به نزدیک    اجداد

 صدای کوتاه ونرم    بسیارکوچک

 از میوه های تابستان    بدون حرف آخربیست

 صدای عقربه های ساعت    وسیله ی ا لکترونیکی

 دعای زیر لب    برداشت محصول

 نصف    کاشتن انفجاری

 خط دوخت پارچه    از رنگ ها

 رفیق ودوست    عقیده ونظر

 کشتی جنگی    نفریحمام تک 

 مادر باران    بهره ی پول

 از پرندگان    واحد شمارش حیوانات

 از سوره های قرآن    قصد وآهنگ

 

 "محسن دیشب به مهمانی رفت .  "زمان جمله را به گذشته ی دور تغییر بده .       

 .................................................................................محسن ماه گذشته 



 سیب وگالبی گذاشته بود . 25زهرا وفاطمه به اردو رفته اند. مادر برای آن ها در ساکشان روی هم 

ها در اتوبوس ، زهرا یک سیب وسه گالبی وفاطمه سه سیب و دو گالبی را خوردند. در اردوگاه آن 

متوجه شدند که تعداد سیب ها وگالبی های باقی مانده در ساکشان باهم برابر است . مادر چند 

 گالبی به آن ها داده بود؟

              1  )12                               2 )13                              3  )16                                  4 )20 

 

 10تا پادارند . دو پشه و سه عنکبوت روی هم به اندازه ی  8پا ویک عنکبوت  6ک پشه می دانیم ی

 پرنده وچند گربه پا دارند ؟

             1   )2                                2   )3                             3  )6                                4   )4          

 

 4 که به شکل مربع است متر است . اگر درازای تکه ی وسط 8درازا ی یک تخته سیاه سه تکه    

 متر باشد ودرازای دوقطعه ی دیگر باهم برابر باشند ، درازای تکه ی سمت راست چند متر است ؟

 

 

 

 

 

سانتی متر از اندازه ی قد حسن بلند  50سانتی متر از اندازه ی قد علی و  20اندازه ی قد محمد 

 تر است . قد علی چند سانتی متر از قد حسن بلند تر است ؟

   

4 

 متر

8 

 متر



طوری بکش  دو خط تقارن این شکل رابکش.سپس درهرقسمت این مستطیل، دومثلث وسه دایره

 که چهار طرف هرشکل همچنان تقارن داشته باشد؟

 

پیراهن  8دکمه را به 38دکمه الزم دارد. خیاط  4دکمه وهرپیراهن دخترانه  6هرپیراهن پسرانه 

 ( )حدس های خود رابنویس.   دوخت. چند تا ازاین پیراهن ها پسرانه وچندتا دخترانه است؟

 

 

 

 

 سوال باجواب بنویس . 4فایل صوتی روی سایت دبستان سادات راگوش کن و برای آن 

 (شود.نشروع  آیاسوال ها با کلمه های پرسشی )

 

 ................................................................................................................. 1سوال 

 ................................................................................................................ 2سوال 

 ................................................................................................................ 3سوال

 ................................................................................................................ 4سوال 

  تیرماه 19تاریخ تحویل پیک  

 باحضور آموزگاران پایه دوم در مدرسه

 صبح 10تا  8ازساعت 

 منتظر فرزندان عزیزمان هستیم . 


