
 دانابه نام ایزد 

 ناحیه یک شیراز پرورش واداره آموزش 

 امام رضا )ع(مجتمع آموزشی فرهنگی غیر دولتی هوشمند 

 دوره ابتدایی پسرانه

 97/ 1/  .........تاریخ :                 : شعبه  پنجم ایه (پفارسی  (تکلیف عیدانه       نام خانوادگی :             نام و

 واژه های زیر یک هم خانواده بنویسید .برای -1

 قدرت = ..............................           شریف = ...........................            شجاع = ........................

 عالج= ...........................        عظیم = .............................            حاضر = ...........................           

 غلط های امالیی را تصحیح کنید .-2

 

 پیقام  –صحنه  –کان ص –قرغه شدن  –حادسه  –تامل و اندیشه 

 معنی و مفهوم ابیات زیر راساده و روان بنویسید.-3

 گفت : ) ای آشنا ، ببخش مرا            خوب درحال من ، تأمل کن ( -الف

 آخر سوار سبز پوش بال دربال پرستوهای خوب                  می رسد –ب 

 معنی واژه های زیر رابنویسید .-4

 = ....................       نکوهیده = .....................                          نرمی = ................................هجام

 = ............................ طفت.....................    فضیلت = .....................                            مالمتانت = 

 را درمردم ایجاد کند ؟ سرود ملی کوشید چه روحیه ای-5

 

 عبارات زیر راکامل کنید .-6

 ............................. است .درس بازرگان و پسران باز نویسی از  -الف

 بوته ی کدو دور ...................... پیچید و به بلندترین نقطه ی آن رسید . -ب

 



 واژه ی مناسب رادرجمالت زیر بکار ببرید .-7

 خان ( –.................. نعمت خداوند همه جا گسترده است .) خوان  -الف

 صواب( –..... دارد.) ثواب کارنیک .................. -ب

 آیا فضل خدا شمردنی است ؟ چرا ؟-8

 

 را درجمله ی زیر مشخص کنید .نهاد و گزاره و مفعول -9

 آنها جامه اش را گرفتند.

 جمله را به یک جمله تبدیل کنید . این دو-10

 آسمان آبی است . آسمان چشم را نوازش می دهد.

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

 زمان هر جمله را مشخص کنید .-11

 من خوب درس می خواندم . ).................................. (

 دوستم فوتبال بازی می کند . ) ............................... (

 کامل کنید .-12

 خیال انگیز یعنی ......................................................

 خوش نویس یعنی ..................................................

 ریخته ی زیر جمله بنویسید.با کلمه های به هم -13

 سال های        دوست         سال           کاج           بودند               هم          با           دو

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

 



 فارسی بنویسید .را به ترتیب  حروف الفبای کلمه های زیر-14

 کاج        ریشه             نگهبان      آسیب          خارج        تازیانه

  

 معنای کلمه ی ) چو (و )چون ( در هر عبارت چیست ؟ -15

 چو ایران نباشد تن من مباد. ..................................................................

 اکسی سوار شدم . ................................................چون دیرم شده بود ت

 دیروز مادرم چون ستاره ای می درخشید. ...............................................

 متضاد واژه های زیر بنویسید.-16

 .................... ≠...........................   محنت  ≠..........................       فربه  ≠......................    بانرمی  ≠ببخش 

 جاهای خالی را باکلمات مناسب پر کنید .-17

 حکایت حکمت از باب ........................ گلستان انتخاب شده است .

 شعر کاجستان سروده ی .................... است .

 با حروف به هم ریخته یک کلمه ی معنا دار بنویسید .-18

 .....................................           ن  –ه  -ا-گ -ن -ا

 .................................         و -ر –ف  –ی  -ا -ه

 هرکدام از واژه های زیر از چه بخش هایی درست شده اند ؟-19

 بی باکانه  ................. + .................. + .................. = ....................

 ................................ =دلیرانه   ................. + ................... 

 کنید .متن زیر را با عالیم نگارشی مناسب کامل -20

شجاعت اخالقی آن است که حرف راست و درست بگوییم و در دفاع از آن فداکار و نترس باشیم و اگر به چیزی 

  دانیم .نمی بگوییم  آگاهی نداریم 



 در بیت های زیر فعل ها را مشخص کنید .-21

 باز می پیچد میان خانه ها             بوی اسفند و گالب و بوی عود

 یکی از روزها ی پاییزی             زیر رگبار و تازیانه ی باد 

 آرایه را دربیت های زیر مشخص کنید.-22

 گرفت و سالم شد پاکاج آسیب دیده ی ماهم                کم کمک  -الف

 بودش سپید ولیکن همه موی به چهره نکو بود برسان شید              -ب

 توانا بود هر که دانا بود                      زدانش دل پیر برنا بود -ج

 ترکیب اضافی بنویسید .از درس روزی که باران می بارید یک ترکیب وصفی و یک -23

  

 .) قدر عافیت ، کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید ( را بنویسید لِثَمفهوم مَ-24

 

 جمع مکسر کلمات زیر رابنویسید .-25

 رسم           ...............................                 مجلس        ............................ 

 .کامل کنید -26

 نده ی داستان زیر آسمان بزرگ ............................ است و مترجم آن ............................... است .نویس

 درادامه ی جمله ی زیر یک بند بنویسید .-27

 .....................................................................................................................................وقتی که سال تحویل شد 

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

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

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

 

 

 *امیدوارم سال جدید را باشادی و سالمتی به همراه خانواده ی گرامی آغاز کنیدپسرم خوبم : *                       

 * عدلو-*باتشکر

 



 


