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هاي پرتكرار فارسي پنجم دبستان سؤال
9595  

ش
آفرين

  

   تماشاخانه

 

 

 

  

  .  خالي را با كلمات مناسب پر كنيد جاهاي - 1

  . آفرينش است هايزيبايي ي آن، راه مناسبي براي شناخت درباره.............. مطالعه در طبيعت و ) الف

  . اي روان است ها، چشمه و سنگ.............. در بلندترين جاي كوهستان، از دل ) ب

  . دنآور سر در مي.............. از ميان  ،نازك و لطيف يهاگاهي علف )ج
  

  دكتر حسابي –شيراز 

  بار تكرار2
 11يمرتبط با پاراگراف صفحه:الف

  كتاب خوانداري
مرتبط با پاراگراف دوم :ب

  كتاب خوانداري 10صفحه
ي مرتبط با پاراگراف صفحه: ج

  كتاب خوانداري 12

 . هاي جا افتاده را بنويسيد مصراع - 2

  ................................................  ها در زير خاك  كرد دهقان، دانه

  شود بار ديگر، چون بهاران مي  .....................................................
  

  شاهد  -جيرفت 

  بار تكرار2
رقص باد، «مرتبط با شعر 

كتاب  16ي صفحه»ي گلخنده
  خوانداري

 . پر كنيد »سپس، بعد  اما، ولي، چون، زيرا،« هاي ربط را با يكي از نشانه جاهاي خالي - 3

دانست از كجـا شـروع كنـد و چـه      نمي.............. مسعود كاغذ و قلم را از احمد آقا گرفت ) الف
  . بنويسد

  . االت آن پاسخ دهيدؤبه س..............  ،ت بخوانيدمتن درس تماشاخانه را با دقّ) ب
  

  انديشه  - زاهدان

  بار تكرار2
مرتبط با درك متن : الف و ب
  كتاب نوشتاري 9ي صفحه

 . است.............. ي  و ترجمه.............. ي  نوشته» هاي ساكت خدا آفريده«كتاب  - 4

  

مرتبط با درس 
 13ي صفحه »تماشاخانه«

  خوانداري

 . است.............. ي  مانند رابطه» آشكار و نهان«هاي  واژه يرابطه - 5

  شكوه و جالل )     2فراز و فرود ) 1

  ت و اراده هم    4 (خانه  و سرا) 3
  

  فيض  –شيراز 

  بار تكرار2
 3آموزي مكمل امال و واژه

  كتاب نوشتاري 9ي صفحه

؛ نـاميم مـي » مخالف يا متضـاد «ها را كنند، اين گونه واژهرا بيان مي» هم مخالف يا ضد«بعضي كلمات، مفهوم 
  سخت ≠باال، لطيف  ≠روشن، پائين  ≠خار، تاريك  ≠گل : مانند. ها تضاد استي بين آنرابطهيعني 
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95 
  7133كانون فرهنگي آموزش كد كتاب 

آ
ري
ف

ش
ن

  

  ؟ باشند نميبا هم متضاد  كلمات كدام گزينه - 6

    جهل و دانش )      2 ظلم و عدل) 1

  كامل و ناقص )   4شهامت و شقاوت ) 3
  

  معلم  -شهر بابك 

  بار تكرار2
 14مكمل واژه آموزي صفحه

  كتاب خوانداري

   . هاي هم معني را پيدا كن و كنار هم بنويس واژه - 7

   »عجيب –ريشه  –مونس  – انگيزشگفت –شكوه  –يار  –عظمت  –بن «

  علوم پزشكي  –شيراز 

  بار تكرار2
» تماشاخانه «مكمل درس 

  كتاب خوانداري 14يصفحه

 . هاي متضاد را به هم وصل كن كلمه - 8

  بسته  )1  پنهان  )1

  سحرگاه  )2  باز   )2

  پيروزي  )3  شامگاه  )3

  آشكار  )4  شكست  )4
    

  سراي علم  -كرمان 

  بار تكرار2
-مكمل واژه آموزي صفحه

  كتاب خوانداري 14

9 -  كلمات زير را بنويس متضاد . 

  ................. رماگ -.................تاريك  -.................كوتاه 

  .................گل  -.......... .......خوب  -.................باال 
  

  شاهد  -جيرفت 

  بار تكرار2
 14يمكمل واژه آموزي صفحه
  كتاب خوانداري

 را كدام شاعر سروده است؟  »شدهاي همه هستي زتو پيدا «شعر  - 10

  

  امام هادي  - بردسير

  بار تكرار2
اي همه هستي «مرتبط با شعر

 8ي صفحه» زتو پيدا شده
  خوانداري

  . هايي بنويسيد كه ارزش اماليي داشته باشند زير كلمه يبا حروف در هم ريخته - 11
  

  ط –ب  –ج  –م  –ص  –ر  –خ  –ي  –ل  –ظ  –ه  –ف  –ع 
  

  

  

  شيراز ـ دكتر حسابي  

  بار تكرار2
 2آموزي مكمل امال و واژه

  كتاب نوشتاري 9ي صفحه
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ش
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  كمي دشوارتر

 ؟ نيستحرف ربط » چون«در كدام گزينه  - 12

  . رويش چون مرواريد درخشان بود) 1

  .دقّت كردي ها را خوب ياد گرفتي، چون  آدرس) 2

  . حال شدم خوش ،چون او را ديدم) 3

  . چون خدا اين كار را دوست دارد ،مردم نيكي كن يبه همه  )4
 

  فيض  –شيراز 

  بار تكرار2
 9ي مرتبط با درك متن صفحه

  كتاب نوشتاري

 چيست؟ » هاي ساكت خدا آفريده«منظور از  - 13

  

  مصطفي خميني  –سمنان 

  بار تكرار2
ي مرتبط با درك مطلب صفحه

  خوانداري 14

 .ها را پيدا كن و متن را دوباره با كلمات درست بنويس دارد؟ آنجمله چند غلط اماليي وجود در هر   - 14

 » .بينيم هاي بلند و طنومند را در برابر خود مي كنيم، ديوار ها نگاه مي از درو كه به كوه« )1

  ».ها را خوب طماشا كنيمخاهيم آلم را بهتر بشناسيم، يك راه ساده آن است كه پديدهاگر مي«  )2

  توحيد  –شيراز 

  تكراربار 2
» تماشاخانه «مكمل درس 

  كتاب خوانداري 14يصفحه

  چيست؟ » ي گلرقص باد، خنده«در شعر » گل  يخنده«منظور از   - 15
  

  شاهد  - مالير  

  بار تكرار2
 خوانش و فهممرتبط با 

  خوانداري 17ي صفحه

  فضل خدا 
  
  
  
  
  

  

  .كنيمصدايمان را با آن مكان و موقعيت، هماهنگ ميهاي مختلف، حالت خودمان و لحن ها و موقعيتها در مكاندر هنگام خواندن نوشته 

  .ها را بايد با لحن آرام و لطيف خواند، اما بعضي ديگر را بايد با لحن تند و سريع بخوانيمبه طور مثال، بعضي شعرها و متن
  .توان لحن و آهنگ مناسب آن را به دست آوردي محتواي يك متن، ميپس از خواندن و انديشيدن درباره

  . ها مانند هم هستند، آهنگ يكساني دارندهايي كه حروف پاياني آنبعضي از واژه

  شمار، هزار، نهار، نوبهار، شاخسار 

  ساقه و ريشه       
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 . معني كلمات زير را بنويسيد - 16

(گوارا     ) ..............(ل كردن تأم.............. (  

  ) ..............( بحر        ) ..............(االب ت

  ) ..............( كهن       ) ..............(انجم 
 

  نور خرد  - شيراز

  بار تكرار2
فضل «مرتبط با درس

 18- 22هاي صفحه» خدا
  خوانداري

 داشته باشد؟ با آن نگ يكساني هواژه بنويسيد كه آ دوبراي هر كلمه  - 17

   .............. ..............شمار، ) الف

   .............. ..............نوبهار، ) ب
 

  انديشه  -زاهدان 

  بار تكرار2
 دانش زبانيمرتبط با 

  ينوشتار13ي صفحه

 . پر كنيد) « »؟ . : ! ، (هاي  جاهاي خالي را با نشانه - 18

هـا   اي باغبـان مهربـان كـه بـا درخـت     ......  .......ي كوچك و زيبا ناگهان به زبان آمد و گفت پرنده
هـاي ريـز    بـا اسـتخوان   ........ي تن من پر و بـال اسـت    همه .......مرا خوب نگاه كن  ........مهرباني 

  ..........     ........ خواهي مرا بخوري چرا مي ........
  

 

  شيراز ـ علوم پزشكي 

  بار تكرار2
-بندي آموختهمكمل جمع

 16ي صفحه 2هاي 
  نوشتاري

  گيرد؟  قرار مي!) ؟  .   (در پايان هر جمله كدام عالمت  - 19

  ..............هاي سمت راست جاده خورده شده بود  علف) الف

  ..............هايش را دادي  چطور نشاني) ب

  ..............چه پسر باهوش و دانايي ) ج

  ..............االغ را به درخت بست ) د
  

  دبستان نسترن  - زرنديه 

  بار تكرار2
-بندي آموختهمكمل جمع

 16ي صفحه 2هاي 
  نوشتاري

 . هاي زير را بنويسيد مخالف واژه - 20

   .............. ≠ كهن

  .............. ≠ ليل
  

  شاهد  - بم 

  بار تكرار2
فضل «مرتبط با درس

 18ي صفحه» خدا
  خوانداري

  كدام است؟ » بحر«ي  مخالف كلمه - 21

  خشكي  )  4كوهستان  )  3زمين  )  2دريا  )1

  نور خرد  -شيراز 

  بار تكرار2
فضل «مرتبط با درس

 18ي صفحه» خدا
  خوانداري
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 . هاي متضاد را مشخّص كن واژه - 22

   .بحر آفريد و برّ و درختان و آدمي) الف

  . خورشيد و ماه و انجم و ليل و نهار كرد ) ب

  . صبح روز بعد، پروانه از خواب بيدار شد) ج

  ! كوچكي آفريده استبه آن اي   ي به آن بزرگي را روي بوته چگونه خربزه) د
  

  پزشكي شيراز ـ علوم

  بار تكرار2
مرتبط با : الف و ب

ي صفحه» فضل خدا«درس
  خوانداري 18

  
راز گل «مرتبط با درس: ج

 21ي صفحه سرخ
  خوانداري

 »حكايت«مرتبط با : د
  خوانداري 24ي صفحه

  

 . ترتيب حروف الفبا بنويس هاي زير را به كلمه - 23

  »تشكّر بيخ، آفريد، برهنه، سرخ، تالش، آدمي، سراغ، «
  

  

  شيراز ـ علوم پزشكي 

  بار تكرار2
فضل «مرتبط با درس

 18- 22هاي صفحه» خدا
  خوانداري

  . رنگ كن دف را هماهاي متر كلمه - 24

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  شيراز ـ علوم پزشكي 

  بار تكرار2
» فضل خدا«با درس مكمل

 24-18ي هاصفحه
  خوانداري

  . بيت زير را به زبان ساده بازنويسي كنيد - 25

   »هزار كرد؟ شكر يكي ازكه يا كيست آن   كه تواند شمار كرد؟  ،فضل خداي را«
  

  شيراز ـ دكتر حسابي 

  بار تكرار2
فضل «مرتبط با درس

 18ي صفحه» خدا
  خوانداري

  . را توضيح دهيدنوشته يا متن لحن و آهنگ  - 26
  

  شاهد - بم  

  بار تكرار2
دانش زباني  مرتبط با

  خوانداري 20ي صفحه

 بخشش
 عريان برهنه لحن

 كامروا فضل موفقّ آهنگ
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  ي كيست؟  سروده »فضل خدا«شعر   - 27
  

» فضل خدا«مرتبط با شعر
  خوانداري 18ي صفحه

   ي كيست؟ از كدام كتاب است و نوشته» راز گل سرخ«داستان   - 28

  

 راز گل«داستانمرتبط با 
 22ي صفحه ،»سرخ

  خوانداري

  . را معني كنيد» هر بلبلي كه زمزمه بر شاخسار كرد/ اند و بس  آدمتوحيدگوي او، نه بني«بيت  - 29

  

فضل «بيت پنجم شعر مكمل
 18ي صفحه »خدا

  خوانداري

  . را بنويسيد نادرستدرمتن زير، صورت صحيح كلمات  - 30

الزم نيست از من تشكّر كنيد، بلكـه بايـد   «  :در همان لحضه، ناگهان زمين به صدا درآمد و گفت«

ي ما بايد از خداوند بزرگ و مهربان تشكّر كنيم كه با نضـم و   همه. از خورشيد سپاسگذار باشيد

  » .جهان آفرينش مشخّس كرده استي هر كدام از ما را در  ترتيب، وضيفه

  

 پاراگراف پنجم مرتبط با
 خوانداري 22ي صفحه

  » راز گل سرخ«داستان

  كمي دشوارتر

 . پر كنيد) :؟ ! ، ( . هاي نگارشي  لي را با نشانهجاهاي خا - 31

كند  آبيِ آبي است و يك تكّه ابر ساكت در آن شنا مي آسمان  آن باال را نگاه كن ) الف

 شنوي  بيني و صدايشان را مي ها را مي آيا تو آن  

   يا كيست آن كه شكر يكي از هزار كرد /  كه تواند شمار كرد  فضل خداي را ) ب
  

  شاهد  -جيرفت 

  بار تكرار2
-بندي آموختهمكمل جمع

 16ي صفحه 2هاي 
  نوشتاري

 بيت زير چند جمله دارد؟  - 32

  »پيرهن نوبهار كرد  برهنه،شاخ   ابر آب داد بيخ درختان مرده را «

  چهار )  4سه )   3دو )  2يك   )1
  

  شيراز ـ مهرآيين 

  بار تكرار2
فضل «مرتبط با درس

 18ي صفحه» خدا
  خوانداري
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 در كدام گزينه آمده است؟» فضل خداي را، كه تواند شمار كرد؟«مفهوم   - 33

  . فضل و بخشش خدا قابل شمارش است) 1

   .قابل شمارش است هاي خدا برخي از نيكويي )2

  . فضل و بخشش خدا قابل شمارش نيست) 3

  تواند مثل خدا ببخشد؟  چه كسي مي) 4
  

  سراي معلم  -كرمان 

  بار تكرار2
-مكمل درك مطلب صفحه

  خوانداري 19ي 

 المثل ارتباط دارد؟  با كدام ضرب» درخت گردكان«حكايت   - 34

  . سحرخيز باش تا كامروا باشي) 1

  . شمارند ها را آخر پاييز ميجوجه) 2

  . عقلش به چشمش است ) 3

  . ماهي را هر وقت از آب بگيري تازه است  )4

  

  سراي معلم  -كرمان 

  بار تكرار2
ي صفحه حكايت مكمل 

  خوانداري24

 هايي اشاره دارد؟  به چه فصل» شاخ برهنه، پيرهن نوبهار كرد/ ابر، آب داد بيخ درختان مرده را «بيت   - 35

  

بيت چهارم  مكمل
ي صفحه »فضل خدا«شعر

  خوانداري 18




