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 پایه ششم دبستان  ۱۴۰۱ پیک نوروزی

 .  سفره هفت سین زیر را به دلخواه رنگ آمیزی کنفرزندم ، 

 

 

 

 شمیس ایران  ۱۴۰۱تحویل سال 

 روز یکشنبه   ۱۹:۰۳:۲۶

 ۱۴۰۰ اسفند ماه ۲۹

   مبارک نو  سال 
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 یکننده  عیاست و تدا یابیو کام ینماد خوش اقبال نیببر در فرهنگ مردم مشرق زم

 باشد . یم تیقدرت و امن 

و    زندی گره م  ینید  یهامان را با آموزه   یرانیا  یهاکه سنت   های رانیما ا  انی مشهور م  یهااز دعا   یکی

زندگ اسالم  یسبک  رنگ  را  تحو  یدعا  بخشد، ی م  یرانیا   یهامان  ع  لیمشهور  در  که  است   نیسال 

  داده است.  یرا در خود جا قتیاز معرفت و حق  ییایو اختصار، دن  یکوتاه

بَ الْقُلُـوبِ وَ الْأَبْـصَارِ ایَ    مُقَلِـّ

 وَ النَّـهَارِ   ـلِیْمُـدَبِّـرَ اللَّ ایَ

 مُحَــوِّلَ الْحَـوْلِ وَ الْأَحْـوَالِ  ایَ

  أَحْسَـنِ الْحَـالِ یحَـوِّلْ حَالَنَــا إِلَ

 .  را بنویسمعنی این آیه  

  .  سوره هایی که با حروف » سین « یا » صاد« شروع شده اند را بنویسنام 

 

 

 

 

  : در یکی از روزهای عید نوروز به همراه خانواده به زیارت امامزاده ای می روید

  در آن مکان مقدس چه آدابی انجام می دهید ؟

 

  . یک خط از اول » زیارت نامه ی « ایشان بنویس

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

  . ی زندگی نامه ی او تحقیق کن و در سه سطر برایم بنویسدرباره 
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........................................................................................................................................................................................... .................

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

 

 

 

 

 شخصیت های زیر چه نسبتی با امام حسین )ع ( داشتند ؟ آیا می دانی  

 

  : (حضرت قاسم )ع                                                 )ع (: یحضرت عل

 :حضرت زینب ) س (                                      (: ) عامام حسن مجتبی  

 

 جاهای خالی را با کلمات داخل کادر کامل کن . 

 

 

 .......... تو به جان آمد وقت است که  ی ب دل                                    ییتنها  .......پادشه خوبان داد از  یا

 ییرا در وقت توانا............  ابیدر                                 ماند یشاداب نم  ..........  نیگل ا  میدا

 ............ فکرت  نیبگذر ز ی غلط گفتا                                  کردمیبا باد هم   ...........ازگله  شبید

 ........... دل تا باد  یا ............ است  نیاد                          رقصنی جا با سلسله م نیباد صبا ا صد 

 _ غم  شضعیفان _ حریف _ سودایی _ بازآیی _ بستان _ نپیمایی _ زلف
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 خانه کعبه را .................. و ................... تجدید بنا کرده اند .  

 عمل ............. نام دارد . نی گردند ، ا یخدا م یمسلمانان هفت بار به دور خانه 

 

 لباسی که مردم به هنگام مراسم حج می پوشند .............. نام دارد .  

 در پایان مراسم حج حاجیان .............. انجام می دهند که یکی یادگار های حضرت ابراهیم )ع( است. 
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خود به شهر مکه در کشور عربستان  سفر کند   ینوروز به همراه خانواده   امیخواهد در ا   یمامیر علی 

 روز در آنجا بمانند ، حکم نماز آن ها چگونه است ؟  ۸و مدت 

 

 .  سیرا بنو زیر  یضرب المثل ها مفهوم

 

 .« داستیکه نکوست از بهارش پ ی»سال 

 

  .« ادیم اریکمبزه با خ ادیبهار م ری ک نمبز»

 

  پاسخ بده  ریز ینگاه کن و به پرسش ها ینوروز  التی را در تعط ونی زیتلو  ی ها لمیاز ف یکی ،  فرزندم

       : لمیف موضوع                                  : لمیف نام

  : لمیف ی خالصه

 

 

 .  سیاست ، معنا و مفهوم آن را بنو حافظ کشورمان زیاز شاعر عزنفس باد صبا  شعر

 دگرباره جوان خواهد شد  ریعالم پ                             نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد 
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 نگران خواهد شد  ق ینرگس به شقا چشم                            به سمن خواهد داد ی قیجام عق  ارغوان

 

 سراپرده گل نعره زنان خواهد شد  تا                             از غم هجران بلبل  د یتطاول که کش نیا

 

 راه و از آن خواهد شد  نیبه باغ آمد از ا که                         صحبت دش ی شمر متیاست غن ز یزع گل

 

 نه به وداعش که روان خواهد شد  یقدم                               وجود می اقل ی از بهر تو آمد سو حافظ 

 

 

  یمناسب برا ینگارش میانتخاب شده است ، آن را بخوان و عال  یاز کتاب گلستان سعد ریز  داستان

  . آن بگذار

بدجنس و بد زبان    ی گرید   مهربان و خوش زبان    یک ی   داشت ریبود که دو وز  ی پادشاه  میقد  یزمان ها   در

  ک ی   پادشاه بد نشان دهد   ش یخواست او را پ  یکرد و م   یمهربان حسادت م  ر یبه وز  شه یبدجنس هم  ر یوز     

پادشاه را       ی د یدر حالت نا ام  ر یاس    آوردند    ادشاهرا که پادشاه قصد مجازات او را داشت نزد پ  یر یروز اس 

    دشنام داد

  د یگو  ی او شما را دعا کرد و م         او گفت       د یگو  یمرد چه م  ن یا     د یمهربان پرس   ریاز وز   پادشاه

بد    ر یوز    را آزاد کرد    ریخبر خوش حال شد و اس   نی ا  دنیپادشاه از شن     گذرد  یمردم م   ی پادشاه از خطا

  ن یبا ا         پادشاه گفت       د یرا دشنام داده چرا او را آزاد کرد شماجنس نزد پادشاه رفت و گفت آن مرد 
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راست گفتن تو به علت حسادت    یول    نفر شد    کی کار باعث نجات جان    نیبا ا  ی راستش را نگفت ول  ریکه وز

     بود 

      کرد  رون یبدجنس و حسود را از کاخ خود ب ر یمهربان پاداش داد و وز ر یبه وز سپس

   

 جدول زیر را حل کن .  

 

 

 ( به معنای عادل  ۲                                        و ......... ( فراز ۱

 باب پنجم گلستان سعدی   ( ۳     آذر                                          معنی (۳

 ( در خان چهارم رستم با ............. گری رو به رو می شود . ۶م                                    ( هم خانواده عل۵

  ی درباره   یتوان  یم ای ، آ یا  دهیشن« را در شهر تهران بارها و بارها  یخراز د یفرزندم ، شما نام بزرگراه » شه

 در چند سطر توضیح دهی . و  ی کن قی تحق زی عز نیا ینامه   یزندگ
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حمام و    یبهداشت سی، سرو  تکس یداشته با جوهر نمک و وا م یتصم رضایاسفند ماه : مادر عل یانیپا یدر روزها

  کرده است ؟ ی ادآوریبه مادر خود  ی رضا چه موارد ی عل یکن  یکند ، فکر م   زیآشپزخانه را تم

 

 

روز خود را   کی مصرف  ی. در جدول یخور  یم  ادیز  ین یریش  و         و شکالت   لینوروز ، شما آج د یع یروزها در

 . آن را محاسبه کن ینوشته و مقدار انرژ 

 

  . شده است ینام گذار  عتی بدر ( روز طب زده ی)س  نیفرورد  ۱۳ روز
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  نیعدم تکرار ا  یبرا ییو راه حل ها  سیروز بنو  ن یرا در ا  گرانیناسالم خود و د  یاز رفتارها یفهرست

 . بده  هیرفتارها ارا 

 

  یاستان گلستان رفته است . بر رو  یششم ( به همراه خانواده اش به جنگل ها هی) دانش آموز پا  آراد

  . اند ده ید ریبه شکل ز   ییدرختان قارچ ها یتنه 

 خود داده است ؟  یجاندار به خانواده  نی در مورد ا یحات یآراد چه توض دیکن یفکر م شما

   

 

  یم ایپدر آرش فرسوده و صاف شده است ، آ یخودرو کیالست  ینوروز پس از مدت دیمسافرت ع در

 ؟ یده ح یعلت آن را به آرش توض یتوان 
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 . را مشخص کن ران یا یمرز  ی نقشه ، نام رودها ی رو

 

 . نگاه کن ی نوروز  ام یدر ا  رانیا ی نقشه  به

کنند ، چند استان را انتخاب   ی م کشت  «          که در آن جا » برنج   ی سفر کن ییبه استان ها ی ( اگر بخواه الف

  .سی ، نام آن ها را بنو  یکن یم

 

انتخاب شما   ی گاز«  دارند . چند استان برا شگاهیکه در آنجا » پاال ی سفر کن ییبه استان ها ی( اگر بخواه ب

 . سی وجود دارد ، نام آن ها را بنو
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دچار سانحه شد و متاسفانه بعد   نیکشور چ  یدر آبها رانی« ا ینفت کش » سانچ یکشت   ۱۳۹۶ماه سال  ی د  در

 .از آتش گرفتن ، غرق شد 

 . باره شرح بده ن یوارد کرده است . در ا ستیز ط یبه مح ی بیچه آس  می عظ یکشت  نیا یسوز  آتش

 

  ؟ ی دار از ین یبه چه مدارک  ی « سفر کن ه ینوروز به کشور » ترک  ام یدر ا یبخواه  اگر

 ؟   یکن  ی م دن ید یاز چه مناطق  هی کشور ترک  در

  ؟  یآور  ی م لیدوستان و فام  یبرا یچه سوغات

  ؟ ی کن ی م لی در آن کشور م ییغذاها چه

  ؟ رند یگ  یکشور نوروز را چگونه جشن م نیا شمال
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کن و    قیشهر تحق نیاست » شهر بروجرد « است ، درباره  کارخانه ا یکارخانه نساج ی که دارا  ییاز شهرها یکی

 ن چیست ؟رایپوشاک در ا د یمشکل تول ن یبه نظر شما بزرگتر  .سیبنو م یدر چند سطر برا

 

 

 یکی از رودهایی که به دریای خزر می ریزد   ( ۱

 رودی بین دو بندر چابهار و گواتر  ( ۲

 یکی از منابع دریای خزر که کشورهای اطراف این دریا به کشف و استخراج از آن مشغول اند .  ( ۳

 یکی از ماهیان خلیج فارس و دریای عمان  ( ۴

 خشکی یا قطعه زمینی که دور تا دور آن را آب فرا گرفته است. ( ۵

 جزیره ی کوچکی در خلیج فارس  ( ۶

 به منطقه ای در خلیج فارس گفته می شود که منابع نفت وگاز آن بسیار زیاد است.   (۷

 یکی از رودهایی که به خلیج فارس می ریزد .  (۸

 وجود دارد .    بریدگی های عمیقی که در کناره های خلیج فارس ( ۹

 بخش عمده ای از صادرات و واردات کشور ما از طریق آن ها صورت می گیرد.  ( ۱۰
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درصد مالیات    ۵فروشنده ابتدا کتاب های زیر را با    .  درعید نوروز کیارش به همراه پدرش به یک کتابفروشی رفتند  

پدر کیارش چند تومان برای خریدن کتاب  ،   درصد تخفیف فروخت  ۱۵بر ارزش افزوده  محاسبه کرد  و سپس با  

   ها پرداخت کرد ؟ 

 هزار تومان است .( ۲۵هزار تومان و قیمت کتاب علمی  ۳۰) قیمت کتاب داستان 

 

 

کیلومتر مربع فندق کاشته شده است . اگر ساالنه از هر  ۱۲در شهر اردبیل در زمین های روستایی به مساحت  

درآمد    ،تومان صادر شود۱۵۰۰۰کیلو گرم فندق به دست آید و هر کیلوگرم فندق به قیمت  ۲۴۰۰۰هکتار آن  

 ساالنه ی حاصل از این زمین ها چند تومان است ؟ 

 

 
 

 

 . مک پدرش حوض کوچکی در حیاط خانه اشان بسازد پویا می خواهد با ک

 :متر باشد ۲و ۳و ۴اگر ابعاد حوض او 
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 آب جا می گیرد ؟ الف ( در حوض پویا چند دسی متر مکعب  

 ب( به چند متر مربع مصالح نیاز دارند ؟  

 

 

 

 

هر  بهراد  مادر   برای  عید  مهمانی شب  برای  گرفته  مادر  ۴تصمیم  اگر   ، کند  بریان  مرغ کامل    ۱۱بهرادنفر یک 

 ؟ نفرمهمان داشته باشد، به چند مرغ نیاز دارد 

 نفر را سیر می کند ؟ ۲۱دست کم چند مرغ تهیه کند تا مطمین شود این تعداد  بهراد مادر 

 

 است زاویه ی بین عقربه ی بین ساعت شمار و عقربه دقیقه شمار چند درجه است ؟    ۷:۰۳ ساعت سال تحویل
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جلوی چرخنده ی زیر ایستادند بعد از چرخاندن  در تعطیالت عید نوروز به شهر بازی رفتند و  با دوستانش  بنیامین  

ت می کردند احتمال اینکه  آن  عقربه روی هر قسمتی که بایستد جایزه ای که روی آن نوشته شده بود را دریاف، 

 چند درصد است ؟ ، ها بستنی یا توپ را برنده شدند 

 

 

 

 

 

 

 

 . وروی نقشه نقاط زیر را دید کوروش در خواب دید که یک نقشه گنج پیدا کرده 

 .ابتدا مختصات نقاطی که او در خواب دیده است را بنویس  

 . سپس مساحت محدوده ی گنج او را محاسبه کن 

          

          

          

توپ  

 

 بستن  

عروسک  

 
 مداد 

ل یپاست  پوچ 
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 . ن نمک آبرود رفت سیاوش به همرا خانواده اش به تله کابین شهرستا

به نظر شما چند نفر داخل این صف  :از پدرش پرسید  . بود که نفر هفتاد و پنجم بود  در وسط صفی ایستاده  او  

 هستند که شماره هایشان زوج است ؟ 

 

شله  نفر    ۵۰فروردین ماه که اولین روز ماه مبارک رمضان است برای  ۱۴آبتین تصمیم گرفت برای روز  بزرگ  مادر

 . پیمانه زعفران نیاز دارد  ۵/ ۲۵پیمانه شکر و ۵/۲۰پیمانه برنج نیم دانه و  ۳۰بپزد او به   نذری زرد

 ؟  بپزد به چه مقدار از هر اقالم نیاز دارد  شله زردنفر  ۲۰اگر بخواهد برای  

 

 :  باشد  ببر سرعت۷۰٪اگر سرعت اسب  ، متر بدهند   ۳۰۰یک ببر و یک اسب قرار است با هم مسابقه ی دوی 

 اسب چند متر دویده است ؟  ، وقتی ببر به نیمه راه برسد الف ( 

 ببر چند متر دویده است ؟  ، وقتی اسب به نیمه راه برسد ب (  
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 اسب چند درصد مسیر را طی کرده است ؟،  باشد  کرده  طی  را مسیر  طول۷۵٪وقتی ببر  ج ( 

 

 

                                


