
 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

دیجاو یردولتیپسرانه غ دبستان پایه دوم  1402نوروز  یهاتیدستور کار فعال  

 سالم    ، آموزان عزیزدانش

و ضرورت  التیبودن تعط یمحترم، با توجه به طوالن یهاسال نو خدمت شما و خانواده کیبا عرض تبر

طبق برنامه  شده است. لطفاً دهیتدارک د تانیبرا یمتنوع و مختصر ناتی، تمرزانیشما عز یدرس یحفظ آمادگ

تا  دییخود ارسال فرما رممان محتشاد معلّ یمشخص شده در خصوص یهاخیانجام داده و در تار جیو به تدر

 شود. حیو تصح یبررس

تر از زمان مشخص شده ارسال رید یول ندیارسال نما زیرا زودتر از موعد ن فیتکال نیتوانند ایآموزان مدانش

 شود. داده لیم کالس تحوانجام شده به معلّ فیتکال هیکل التینشود. البته بعد از تعط

 واحد آموزش دوره اول دبستان جاوید-با احترام                                                                                                                      

 

 فروردین در خصوصی شاد معلم 10و  7و  3امتیاز(      زمان ارسال:   300سه پلی کپی فعالیت های نوروزی  ریاضی+فارسی  )-1

 امتیاز(    200دو آزمون جامع در موزابوک     )  -2

امتیاز که سه تا از امال ها به صورت خالقیتی و انتخابی می باشد و سه تای دیگر را    300و جمعا امتیاز    50شش امال و هر امال  -3

 در صفحه مربوط بنویسدآموزگار محترم کالس صوت امال را برای دانش آموزان می فرستد و دانش آموز با گوش دادن به آن ، 

 تمرین زیر را به انتخاب خودتان انجام دهید: سهامتیاز( : یکی از    200تمرینات انتخابی و اختیاری   )-4

الف( عکس گرفتن از جاهای دیدنی که سفر کرده اید. )توجه به محصوالت آن محل، شغل مردم، آداب و رسوم و یا هرچیز دیگری 

 که توجه شما را جلب کرده باشد ( در یک صفحه عکس ها را چاپ کرده و بچسبانید و زیر هریک توضیح دهید

 کاردستی ،  نقاشی و یا یک آزمایش را  انجام دهد. )البته کار خود دانش آموز باشد(ب( یک 

ج( فیلم و یا انیمیشن کوتاه اخالقی که برایتان ارسال شده است را مالحظه و به سؤاالت آن پاسخ دهید) لینک فیلم خدمتتان ارسال 

 می شود(



 

 

 

 

 میلی متر برابر است با .......... سانتی متر و ....... میلی متر.  48 -1

 میلی متر برابر است با .................. میلی متر.  2سانتی متر و  6

 میلی متر باشد. 7سانتی متر و  4خطی آبی بکش که طول آن  -2

 

کتاب بیشتر از علمی ، کتاب دارد. او در این  9کتاب علمی دارد. در ردیف کتاب های داستانی  17رضا در کتابخانه ی اتاقش  -3

 دو ردیف چند کتاب دارد؟

 

 

 برای جمله ی داده شده شکل بکش. -4

 قسمت مساوی آبی رنگ است. ( 7از  قسمت 4)

 

 ریالی چند ریال می شود؟ 500ریالی و یک سکه ی  100سکه ی  ریالی ، دو 50سه سکه ی  -5

 

 .برای تفریق مقابل مسآله بنویسید -6

 

 

مهره ی قرمز گذاشته ایم. اگر بدون نگاه کردن یک مهره آز آن خارج  3مهره ی زرد و  7مهره ی آبی ،  9در کیسه ای  -7

 کنیم، 

 رنگ بیشتر است؟احتمال  بیرون آمدن کدام  -

 احتمال بیرون آمدن کدام رنگ کم تر است؟ -

 حدس بزن در جای خالی چه عددی باید قرار بگیرد؟ -8

 دبستان غیردولتی فجر ندای جاوید

 

به نام خدا   

ی کاربرگ شماره یک نوروز تاریخ : نام و نام خانوادگی :  

0 4 8  

9 7 1  

 پایه دوم  



 

 

25  ....... =– 49                                                87  +  ........  =52 

 چند موتور داریم؟ چرخ است. حدس بزنید چند ماشین و  16موتور و ماشین  7مجموع چرخ های  -9

 

 ریالش را خرج کرد. حاال سینا چند ریال دارد؟ 358ریال داشت.  900سینا  -10

 

 

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

 دو جمله با کلمه ی ) باز ( بنویس که معنی متفاوت داشته باشند. -1

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

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

 

 بپرس و بگو:       به کسی که اهل شهر ری باشد............... می گویند. -2

 به کسی که اهل شهر ساری باشد................. می گویند. 

 هم خانواده ی کلمه های زیر را بنویس. -3

 ناظم؛                    خدا حافظی،                 شهیدان؛                 فرق،   

 به کلمه ها )ان(اضافه کن و با آن ها جمله بساز.  -4

 فرمانده + ان

 ستاره + ان

 بنویس.را معنی کلمه ها  -5

 حوصله،                 سعی،                  حرم،                  وضو خانه،

 

 



 

 

 

 

 

 را کامل کن. با توجه به شکل ، جمله  -1

 ........ قسمت از .......... قسمت مساوی رنگی است.

 

 مساوی رنگ نشده است......... قسمت از ......... قسمت 

 ریال از او بیشتر دارد. آن ها با هم چند ریال دارند؟ 89ریال دارد. احمد  252وحید  -2

 

 

 قسمت را نشان می دهد.  5نمایشگر مشخص شده ...... واحد و ........ قسمت از  -3

      

 

 ریالی خرید. رضا حاال چند ریال دارد؟ 379ریالی و یک خودکار  265 ریال داشت. او یک مداد 800رضا  -4

 

 

 گسترده ی اعداد را بنویسید. -5

                                                     + ............. + ...........700  =798  

                                                                             =..........+.............+...........345                                                                 

 =  .............9 +70+300 

 جمع بنویسید.(  یک مساله 612، 115با استفاده از ) ماشین،  -6

 

 دبستان غیردولتی فجر ندای جاوید
به نام خدا   

 کاربرگ شماره دو  نوروزی  تاریخ : نام و نام خانوادگی :

 

0 1 2 3 

 پایه دوم  



 

 

  ارزش سکه ها در هر ردیف را بنویس. -7

 ....... ریال

 ...... ریال

 ساعت قبل و بعد خواسته شده را بنویس.  -8

 دقیقه قبل 15                                                                        دقیقه بعد                                            25          

                                                     ........  :  ......                                                                            .......  :  .......  

 با حذف کردن مقدار های برابر،دو عدد را مقایسه کن.  -9

 

 

 

 میلی متری بکش.  32سانتی متری و یک خط سبز  5یک خط  قرمز  -10

 

 دعا یعنی چه؟ -1

 

 برای هر شغل ، دو ابزار کار معرفی کن. -2

 خیاط:

 پزشک:

 مهم ترین تفاوت کوشا و نوشا در چه بود؟ -3

 

 چه قوانینی را باید رعایت کنیم؟ برای اینکه کالسی منظم داشته باشیم، -4

 

 

0 0 50 50 50 5 5 5 

250 250 100 100 2 

0 0 0 0 0 0 2 5 

5 



 

 

 

 

 قسمت مساوی را روی خط کش نشان بده.  10قسمت از  7سانتی متر و  3نقطه  -1

 

 

 جمع و تفریق زیر را به طور تقریبی با حذف یکان و دهگان حل کنید.  -2

               .......859                                       ......539 

             +......194 .......                         +-         312- 

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

 

 میلی متر برابر است با .....   سانتی متر و ......   میلی متر.  67 -3

 میلی متر برابر است ............... میلی متر.  4سانتی متر و  9

 الگو را ادامه بده. -4

                                -           -              -             16   -    10 -    6-   4            

                                  

                              -             -              -      356   -   256 -     156 

 

                             -               -               -     239 -    229  -    219  

 دقیقه ی قبل ساعت چند بوده است؟ 25باشد.   9:25اگر حاال ساعت  -5

 

 

 سال .      39سال دارد و پدرش  16علی  -6

فجر ندای جاویددبستان غیردولتی   
به نام خدا   

 کاربرگ شماره سه  نوروزی  تاریخ : نام و نام خانوادگی :

 پایه دوم  



 

 

 سال پیش آن ها با هم چند ساله داشتند؟ 14 

 ریال سکه بکش. 495به اندازه ی  -7

 

  عدد با رقم ................... با توجه به شکل پاسخ بده . -8

  .....................................................عدد با حروف 

 کدام رقم کم ترین ارزش را دارد؟ -

 کوچک ترین رقم کدام است  -

 با رقم های این عدد بزرگ ترین عدد سه رقمی را بنویس . -

 

 باشد . 6و  4و دهگانشان  7و  2عددهای دو رقمی بنویس که یکان آن ها  -9

 

 یک تفاوت و یک شباهت مثلث و مستطیل را بنویس  -10

 شباهت :....................................................................

 تفاوت :....................................................................

 

 شاعر شعر) مثل یک رنگین کمان ( کیست؟                       شعر را یک بار برای خانواده بخوان.  - 1 

 

 سه نفر از بستگان مادری و سه نفر از بستگان پدری را نام ببرید.  -2

 

 

 

100 100 
1

0 

1

0 1
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کلماتی را که حذف شده را پیدا کرده و به ترتیب  "ب "را با دقت بخوانید، سپس در متن "الف "متن

 بنویسید.

 "متن الف"

بردم .امروز آفتاب قشنگ صبحگاهی می تابید. پرچم ایران در حیاط مدرسه دیده می شد. من از دیدن آن لذًت می 

 شانه ی  دفاع از میهن وآزادی استنن نشانه ی صلح ودوستی  و رنگ سرخ فهمیدم رنگ سفید آ

 مردان وزنان ایرانی کشور را از حمله ی دشمنان حفظ می کنند.من به داشتن کشوری با این همه زیبایی افتخار می کنم.

 ها را جمع کرد واثری عظیم به شعر پدید آورد. فردوسی برای نوشتن کتاب شاهنامه سی سال زحمت کشید وداستان

 باید به همه چیز با دقّت نگاه کرد وصبر وحوصله داشت.

 

 "متن ب "

 آفتاب قشنگ می تابید.پرچم ایران در مدرسه دیده می شد.من از دیدن آن می بردم. امروز فهمیدم رنگ سفید آن 

نند.من است.مردان وزنان ایرانی کشور را از دشمنان حفظ می کنشانه ی و دوستی ورنگ سرخ نشانه ی دفاع از آزادی 

 زیبایی افتخارمی کنم. داشتن کشوری با این همهبه 

فردوسی برای نوشتن کتاب شاهنامه سی  سال کشید وداستان ها را جمع کردواثری به شعر پدید آورد. باید به همه چیز 

 .نگاه کرد وحوصله داشت

1        ................)                  2                                    .................)3                           ...............)4................) 

5                            ...............)6                                      ................)7  ...............)                         

8.................) 

9                        ...............)10.................) 

 

 دبستان غیردولتی فجر ندای جاوید

به نام خدا   

نوروزی امالی شماره یک  کاربرگ  تاریخ : نام و نام خانوادگی :  

 پایه دوم  

 امالی خالق



 

 

 

 

هم ریخته ی داخل کمانک را مرتب کن ودر جای خالی بنویس.حروف در هم   

 

 الف( چیزی .......که صدای اذان از گل  دسته ها بلند شد.)گ،ش،ن،ت،ذ(

 ب( آن دو با هم از میان........بیرون رفتند.)م،ع،ی،ج،ت(

 پ( در ......دعا با خدا سخن می گوییم.)و،ق،ع،م(

ن دوست داشتنی وسخت ت( چه کالس شاد و.......چه دانش آمورزا

 کوشی.)ن،ش،ا،ب،ط،ا(

کردند.)ک،ت،ر(0ث(آن ها خوشحال شدند والنه شان را........  

 ج(شیر گوسفندان را می دوشید وبه خانه ی.........گوسفندها می برد.)ا،ب،ص،ح(

 چ(باید از گوش ها یمان خوب ...........کنیم.)و،ظ،ت،ب،م،ا(

در.........منتظرپرسش بعدی بودند.)ک،و،ت،س(ح(بچّه خرگوش ها   

 خ(میکروب ها .........خطرناکی هستند.)ج،د،م،وا،ت،و(

 د(خرس کوچولو ........وگرسنه زیر درختی نشست.)س،ه،ت،خ(

 

 

 

 

 دبستان غیردولتی فجر ندای جاوید

به نام خدا   

نوروزی   کاربرگ امالی شماره دو  تاریخ : نام و نام خانوادگی :  

 پایه دوم  



 

 

 

 

 

 

 متن زیر را بخوان ودر جای خالی نشانه ی مناسب با رنگ قرمز بنویس.

 

 دانش آموزان با نـ....م وارد کالس شدند.نماینده ی هر گروه پیشنهاد خود را با ....دای بلند خواند.

 مسجد چرا...انی شده بود.حو... مسجد پر از آب بود. 

 خرس کوچولو یک روز ....بـح زود ،چوبی برداشت وبه راه افتاد. مادر ش گفت: تو باید 

 بدانی میکروب ها در جاهای کـ....یف زندگی می کنند.

 چوپان هر بار او را نـ....یحت می کرد و می گفت: این کار درستی نیست.

 پدرم ..ول داد بعـ....ی از داستان های شاهنامه را برایم بخواند.

 در ایران دیدنی های فراوان وجود دارد، مـ...ل کوه ها،دشت ها،دریاها وزیارتگاه ها.

 سی وسه پل در شهر اصفـ...ان قرار دارد.

 نسیم آ....سته می وزیدو پرچم زیبای ایران را ..کان می داد.

 پدر جان ، نشانه ی وسـ....پرچم چیست؟ 

د حیاط مدرسه شدم.امروز پرچم برایم در این ...نگام از پدرم خدا...ا فظی کردم و وار  

 زیباتر شده بود. احـ...اس می کردم آن را بیشتر از گـ...شته دوست دارم.

 

 

 دبستان غیردولتی فجر ندای جاوید

به نام خدا   

 کاربرگ امالی  شماره سه  نوروزی  تاریخ : نام و نام خانوادگی :

 پایه دوم  
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 دبستان غیردولتی فجر ندای جاوید

به نام خدا   

 کاربرگ امالی شنیداری شماره یک  نوروزی  تاریخ : نام و نام خانوادگی :

 پایه دوم  
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 دبستان غیردولتی فجر ندای جاوید

به نام خدا   

نوروزی  دو کاربرگ امالی شنیداری شماره  تاریخ : نام و نام خانوادگی :  

 پایه دوم  



 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دبستان غیردولتی فجر ندای جاوید

 

به نام خدا   

و نام خانوادگی : نام  کاربرگ امالی شنیداری شماره سه  نوروزی  تاریخ : 

 پایه دوم  
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