تابستانه ي5
سالم بر پسرهاي دانا
با انرژي و شاداب فعاليت هاي تابستانه ي  5را شروع كنيم :
 - 1با خواندن اين جمله ها به ياد كدام يك از درس هاي كتاب فارسي مي افتي ؟ نام هر درس را بنويس  ،از
روي آن درس ها بخوان و يك جمله از هر درس را در دفترت بنويس.
آن جا كفّاشي است .
زنگ آخر بود .
آن ها هميشه به ديگران سالم مي كنند .
 - 2بر روي تصوير زير كليك كن و برگه ي تمرين رياضي را دانلود كن  ،از آن با سايز  A5پرينت بگير و
فعاليت هاي خواسته شده را انجام بده .

 - 3ضرب المثل شتر ديدي نديدي را بخوان و در دفترت بنويس از اين داستان چه چيزي ياد گرفتي ؟

 - 4به تصاوير زير با دقت نگاه كن و نام شغل هايي كه مي بيني را در دفترت بنويس  .هر شغل از چه ابزار
مخصوصي استفاده مي كند ؟ خودت دوست داري در آينده چه شغلي را انتخاب كني؟ درباره ي آن تحقيق كن
و نتيجه را در دفترت بنويس .

 - 6پسر كوشا ؛ از مطالعه ي كتاب چه خبر؟ چند تا كتاب تا حاال خوانده اي ؟ تعداد كتاب هايي كه خونده اي
و اسم يكي از كتاب هايي كه خواندي و خيلي دوست داشتي را در قسمت نظرات برايم بنويس.
- 7به جدول پايين با دقت نگاه كن و جواب سواالت را در دفترت بنويس.

 در رديف اول ،كوچكترين عدد زوج را بنويس. در رديف دوم  ،عدد قبل از 50را پيدا كن و بنويس. در رديف اول كدام عدد  ،رقم هايش تكراري است؟ آن را بنويس. در ستون اول  ،كوچكترين عدد دو رقمي را پيدا كن و بنويس. در ستون سوم  ،عدد بعد از  20را پيدا كن و بنويس. در رديف چهارم  ،عددهايي را پيدا كن كه از  50بيشتر و از  91كمتر باشد. در رديف ششم  ،عددهاي زوج را پيدا كن و آن ها را از كمتر به بيشتر مرتب كن و بنويس. در رديف پنجم  ،بزرگترين عدد زوج و كوچكترين عدد فرد را پيدا كن و بنويس. در ستون چهارم بزرگترين عدد را بنويس. در ستون هفتم  ،نزديكتري عدد به  100را بنويس. در هر رديف  ،اعداد را از كمتر به بيشتر مرتب كن. -در هر ستون  ،اعداد را از بيشتر به كمتر مرتب كن.

-8دوست خوبم  ،امروز منتظر يك داستان خوب و زيبا از فكر و نظر تو هستم .پس با دقت به تصوير زير نگاه
كن كن و درباره ي آن فكر كن ،حاال مدادت را بردار و شروع به نوشتن داستان در دفتر تابستانه بكن (.اين
داستان به جاي يكي از امالهايي است كه بايد در اين هفته مي نوشتي).

كتاب بخوان با شادي

حاال كه با سوادي

قرار ما با شما گل پسرها هفته ي ديگر درتاريخ  4/5/99با تابستانه ي6

جهت دريافت pdfتكليف اين هفته بر روي تصوير باال كليك كنيد.

شتر ديدي نديدي !
مردي در صحرا به دنبال شترش مي گشت تا اينكه به پسر با هوشي برخورد  .سراغ شتر را از او گرفت  .پسر
گفت  :شترت يك چشمش كور بود؟ مرد گفت :بله  .پسر پرسيد  :آيا يك طرف بار شيرين و طرف ديگرش
ترش بود ؟ مرد گفت  :بله  .حاال بگو شتر كجاست ؟پسر گفت من شتري نديدم .
مرد ناراحت شد و فكر كرد كه شايد اين پسر باليي سر شتر او آورده و پسرك را نزد قاضي برد و ماجرا را براي
قاضي تعريف كرد .
قاضي از پسر پرسيد  .اگر تو شتر را نديدي چطور مشخصات او را درست داده اي ؟

پسرك گفت  :در راه  ،روي خاك اثر پاي شتري ديدم كه فقط سبزه هاي يك طرف را خورده بود  .فهميدم كه
 .شايد شتر يك چشمش كور بود
بعد ديدم در يك طرف راه مگس بيشتر است و يك طرف ديگر پشه بيشتر است  .و چون مگس شيريني
دوست دارد و پشه ترشي را ؛ نتيجه گرفتم كه شايد يك طرف بار شتر شيريني و طرف ديگر بار ترشي بوده
 .است
 .قاضي از هوش پسرك خوشش آمد و گفت  :درست است كه تو بي گناهي ولي زبانت باعث دردسرت شد
پس از اين به بعد شتر ديدي  ،نديدي !!
 .اين مثل هنگامي كاربرد دارد كه پرحرفي باعث دردسر مي شود  .آسودگي در كم گفتن است

!!شتر ديدي نديدي

