
 به نام خداوند جان وخرد

 پایه ی چهارم99نوروز مهارت محور  تکالیف 

 دبستان غیر دولتی پسرانه امام حسین )علیه السالم(
 
 .یکی از اجزاء سفره هفت سین را انتخاب کن و خودت را جای آن بگذار و زندگیت را توضیح بده و بنویس 

 
  چینی سفید )مامان های عزیز لطفا از هنر پسرهای نوشتن هفت سین قرآنی با گالب و زعفران روی بشقاب

 گلم عکس بگیرید(
 

 .فرزندم دقیقا ساعت تحویل سال نو را یادداشت کن وزمان آن را به ثانیه تبدیل کن 
 
 )و نقاشی  با یکی از اجزاء سفره هفت سین مصاحبه ای تهیه کن )سوالها و جواب ها را خودت بنویس

 مرتبط با آن بکش.
 

 
   به منزل مادربزرگ خود برسید مدت  ۵۴:۷دقیقه از خانه حرکت کرده و ساعت  ۵۴:۷عید ساعت اگر روز

 زمانی که در راه بودید را بر روی نمودار زمان نشان بده.

 

  یکی از قصه های محلی خودت را که از بزرگ ترها شنیده ای بنویس و برایش هم نقاشی بکش تا کتاب
 قصه شود.

 
 
  سنت ضرب کنسال شمسی تولدت را در. 



 
 .کدام محلول ها و مخلوط ها را در عید تجربه کردی آن ها را در جدولی لیست کن 

 
 
  آزمایشگاه علوم ۴ عنوان۴ تخم مرغ با پوستی نرم 

 مواد الزم ۴ یک عدد تخم مرغ ، لیوان شیشه ای ، سرکه
گونه ای که کاماًل تخم مرغ  مراحل کار۴تخم مرغ را به آرامی درون لیوان قرار دهید.روی آن سرکه بریزید.به

را بپوشاند. چندروزی صبرکنید.سپس تخم مرغ را برداشته وپوست آن را با انگشتان کمی فشار دهید ، چه 
 می بینید ؟  عکس آزمایش را بگیر.

 
  عزیزم در درس علوم آموختیم که زباله های پالستیکی به محیط زیست آسیب می رسانند برای سالم نگه

ست به جای استفاده از کیسه های پالستیکی برای خریداز کیسه های پارچه ای استفاده داشتن محیط زی
 کن و اعضای خانواده را در این مورد راهنمایی و تشویق کن.

برای بهتر شدن حال محیط زیست چه کارهای دیگری می توان انجام داد ؟ مواردی را که نوشتی با گزارش 
 ده.تصویری از خودت و خانواده ارائه ب

 
  می خوانند. عدد زیر را بنویسید سپس آن  21را  12اهالی شهر وارونه اعداد را بر عکس می خوانند .مثال

 را وارد شهر وارونه کنید. عدد جدید را به عدد و حروف بنویسید.    

 تا یک 12تا صدتایی +  1هزار +  022میلیون +  21تا ده میلیون + ربع  12

 

  هفته چند کیلو شیرینی  :کیلویی تهیه می کرد او در  :جعبه  ۲:ایام عید هر روز شیرینی پزی آقا رضا در
 پخته است.

 



  سعی کنید با کمک بزرگترها اعداد بزرگی که در اطراف زندگی ما وجود دارد را جستجو کنید و جدول زیر
 .را کامل کنید

 
 

کدام رقم در بزرگترین  به حروف به عدد عنوان
ارد ارزش مکانی قرار د

 و در چه ارزش مکانی
تعداد 

سلولهای 
بدن 
 انسان

   

    

    

 

 

 خدا قوت پسرهای گلم امیدوارم سال جدید سالی شاد و پر از موفقیت و سالمتی برایتان باشد.

 سیده آمنه موالنژاد :دوستدار شما  


