
را پ��اک  ای��زد  کن��م  را«»س��تایش  خ��اک  کن��د  بین��ا  و  گوی��ا  ک��ه 

مجموعه ای که پیش روی شماست، بر پایه ی کتاب فارسی پنجم ابتدایی تهّیه و تدوین شده است.

مهم  راهبردهای  از  یکی  آموزشی،  اهداف  با  متناسب  هر مبحث درسی  در  تمرین  و  تکرار  همان طور که می دانیم، 

یادگیری است و این فرایند باعث تثبیت آموخته های دانش آموزان می شود.

این کتاب با توّجه به سیاست گذاری های نظام آموزش و پرورش گردآوری شده و شامل بخش های زیر است:

 درست نویسی: تمرین برای امالی درست کلمات

 واژه آموزی: فّعالیت هایی با هدف یادگیری معنای درست واژگان

 جمله سازی: مروری بر چیدمان درست کلمات در یک جمله و تمرینی مختصر در انشانویسی

 دانش زبانی: شامل انواع سؤاالت دستور و قواعد زبان فارسی

 درک متن: سنجشی متفاوت برای دستیابی به مهارت درک متن

 خودآزمایی چهارگزینه ای: شامل 5 سؤال تستی در پایان هر درس

 آزمون: آزمون های نوبت اّول و دوم )با توّجه به بودجه بندی(

امید است که این نگاشته، آغازی باشد برای رسیدن به اهداف آموزش خاّلق.

در پایان از صبوری، همکاری و تشویق های خانواده ی عزیزم قدردانی می کنم. هم چنین از جناب آقای مهندس علی باقری، 

مدیریت تألیف، که فرصت گردآوری این کتاب را به بنده دادند؛ از ویراستار محترم، سرکار خانم طّیبه فّتاحی که با حوصله و 

دقّت خط به خط این کتاب را ویرایش کردند و از همیاری دوستان خوبم، خانم ها هتاو مرادی و فاطمه محمدی سپاس گزارم.

پیروز و سربلند باشید.  

فاطمه نادری کیا     

 



  5  درس اول:	تماشاخانه		

  8  درس دوم:	فضل	خدا		

  11  درس سوم:	رازی	و	ساخت	بیمارستان		

  14  درس چهارم:	بازرگان	و	پسران		

  17  درس پنجم:	چنار	و	کدوُبن		

  20  درس ششم: سرود	مّلی		

  24  درس هشتم: دفاع	از	میهن		

  28  درس نهم: نام	آوران	دیروز،	امروز،	فردا		

  32  آزمون نوبت اول  

  34  درس دهم: نام	نیکو		

  38  درس یازدهم: نقش	ِ	خردمندان		

  42  درس دوازدهم: درس	آزاد	)فرهنِگ	بومی	2(  

  44  درس سیزدهم: روزی	که	باران	می	بارید		
  48  درس چهاردهم: شجاعت		

  51  درس پانزدهم: کاجستان		

  55  درس شانزدهم: وقتی	بوعلی	کودک	بود		
  59  درس هفدهم: کار	و	تالش		
  63  آزمون نوبت دوم  



 1ww با حروف درهم ریخته کلمه ی مناسب بسازید.

حم
مک

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

قع
می

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

لم
عا

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

لت
أمـ

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

 2ww امالی درست کلمه های زیر را بنویسید.

جستوجونقمهخوانسحراسادهگیغمخارگانظعیف

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

 3ww حروف جاافتاده از کلمه های زیر را بنویسید.

 4ww کلمه های مترادف )هم معنی( را هم رنگ کنید.

لبالبتاالبلطیفسرشار

کردارلبریزآبگیرنرم

زیبابرکهرفتارعمل

 5ww جاهای خالی را با کلمه های داده شده کامل کنید. )یک کلمه اضافی است.(

گاهیعلفنازکولطیفازمیان...............سردرمیآورد.

درسرمایسختیاگرمایزیاد...............میشوند.

 ...............تماشاخانهیشگفتیهایآفرینشاست.

درایندنیا،پدیدههایی...............پیشرویماهستند.

 6ww در هر واگن، یک کلمه ناهماهنگ است. آن را مشّخص کنید.
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 7ww با کلمه های زیر جمله بسازید.

�......................................................................................................................................................... شگفتی:

سبزهزاران:.......................................................................................................................................................�

 8ww جمله های زیر را کامل کنید.

�....................................................................................................................................... مناگرنویسندهبودم

�................................................................................................................. اگردرختانمیتوانستندصحبتکنند

 9ww برای هر کلمه یک هم خانواده بنویسید.

فـکـر  عـلـم   

عجیب   عمیق 

 10ww مخالف )متّضاد( واژگان زیر را بنویسید.

نزدیک¹ ................. خوبان¹ ................. جوان¹ .................

خــار¹ ................. کـینه¹ ................. پایین¹ .................

 11ww مفرد کلمه های زیر را بنویسید.

اوقات   بیچارگان   اعماق   قطرات 

 12ww جاهای خالی را با استفاده از نشانه های نگارشی مناسب پُر کنید.

بهآفریدههایساکتخداگوشبده گوشبده

بشنوی آیامیتوانیصدایحشرههاییراکهدرزیرزمینمیجنبند

 13ww مفهوم هر یک از بیت های زیر را بنویسید.

ــده ش ــدا پی ــو ت ز ــتی هس ــه هم ــدهای ش ــا توان ــو ت از ــف ضعی ــاک خ

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

ــاخت ــمس نخواهی ــه قبل ــو ت دِر ــز ــت؟ج ــدنواخ ــهخواه ــو،ک ــوازیت ــرنن گ

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

 14ww کامل کنید:

ــت......................................................... گش زرد ــه، رفتهرفت ــبزهزاران س

ــوان نغمهخ ــتو، پرس ــد میآی ــاز .........................................................ب



هـا اپام یسجوج جرد

7

 15ww شاعر شعرهای زیر را بنویسید.

ــده)ستایش( ــتیزتوپیداش رقِصباد،خندهیگلایهمههس

�..............................

 16ww امالی کدام گزینه با توّجه به معنی آن درست است؟

 ۱(ازهمگسیخت=بههموصلشد ۲(نارَون=درختیساحلیکهدرمناطقگرممیروید.

 ۴(تاک=درختانگور  ۳(کهن=نووجدید

 17ww در کدام گزینه کلمه های مترادف )هم معنی( به کار رفته است؟

 ۱(علفهایسبز،خیلینرموشکنندههستند.

 ۲(خدایمهربان،دفتریبهپاکیوزیبایینگاشتهاست.

 ۳(کوههایسربهفلککشیدهراترسیمکردهاست.

 ۴(مامیتوانیمبرایشناختبهتر،بهتماشایفصلهابنشینیم.

 18ww در کدام یک از گزینه های زیر کلمه های مخالف به کار نرفته است؟

ــیرود ــتانم ــزوزمس ــلپایی ــود ۱(فص میش ــاران به ــون چ ــر دیگ ــار ب

ــارَون ن ــت درخ آَرد، ــو ن ــرِگ ب ــن ۲( که ــاران شاخس ــردد، گ ــبز س

ــده ــتیزتوپیداش ــههس ــده ۳(ایهم ش ــا توان ــو ت از ــف ضعی ــاک خ

ــوان ــتو،نغمهخ ــدپرس ــازمیآی ــیان ۴(ب آش ــا اینج در ــازد، میس ــاز ب

 19ww رابطه ی کدام دو واژه با بقیه متفاوت است؟

 ۱(محکموسخت ۲(کهنوجدید ۳(تأملواندیشیدن ۴(آراموآهسته

 20ww منظور از »خاک ضعیف« در بیت زیر چیست؟

ش�ده پی�دا  ت�و  ز  هس�تی  هم�ه  ش�ده«»ای  توان�ا  ت�و  از  ضعی�ف  خ�اک 

 ۱(خاکگلدان ۲(انسان ۳(دنیا ۴(ُمردگان



 1 کلمه های زیر را به ترتیب حروف الفبا بنویسید.

جالیز ـ توحید ـ برهنه ـ نسیم ـ مشخص ـ اقیانوس

�.............................................................................................................................................................................

 2ww کلمه های زیر را با یکی از شکل های صدای »ز« )ز � ذ � ض � ظ( کامل کنید. 

لحـ......ـه ......یبا ـ......ب ج فـ......ل

ـ......ار ه ـ......ت ل و......یفه ـ......ار سپاسگ

 3ww با حروف درهم ریخته یک کلمه بسازید.

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

 4ww معنی واژگان زیر را بنویسید.

غرور= ............... لـحـن= ...............� فضل= ...............�

اَنُجم= ............... تحسین= ............... جذب= ...............�

 5ww جاهای خالی را با کلمه های داده شده پر کنید.

پروانههرچهتالشکرد،نتوانستخودرادر...............ببیند.

همهیزیباییپروانهرا...............بهاوبخشیدهبود.

ریشهگفت:منآبو...............رااززمینمیگیرم.

 ...............راآخرپاییزمیشمارند.

 6ww با توّجه به معنی هر جمله، واژه ی مناسب را انتخاب کنید.

گردوییازشاخهجداشدوبهپیشانیاش)خردـخورد(.

ساقه،آبوموادالزمراازریشهمیگیردوبهمامیرساندتاباآنها)غذاـقضا(درستکنیم.

دیگرهیچپروانهاینبودکهباغروربخواهد،بالهایرنگارنگشرابهنمایش)بگزاردـبگذارد(.



هـا هپفم نود  را
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 7ww با کلمه های درهم ریخته، یک جمله بسازید.

�............................................................................................. دشتی/سرسبز/و/در/زندگیمیکرد/پروانهای/بزرگ

مالیمی/وزیدن/شروع/کرد/نسیم/به..................................................................................................................�

 8ww جمله های زیر را کامل کنید.

�....................................................................................................................................... اگرمنخورشیدبودم

�................................................................................................................................ اگرمامسئولّیتپذیرباشیم

 9ww کلمه های هم خانواده را در یک گروه قرار دهید.

جذب ـ شکر ـ احد ـ جّذاب ـ شاکر ـ واحد ـ تشّکر ـ توحید ـ مجذوب

 10ww جاهای خالی را با استفاده از نشانه های نگارشی مناسب پر کنید.

غمگینبهرویگلسرخیکهگلبرگهایشرابازکردهبود  وقتیدیدکهدیگرانبهاوتوّجهینمیکنند پروانهیمغرور

� توچهقدرزیبایی نشستوناگهانباشگفتیبهآنگلسرخگفت 

 11ww با توّجه به متن شعر »فضِل خدا« برای هر کلمه، سه کلمه ی هم آهنگ دیگر بنویسید.

بحرمیوهنوبهار

 12ww جمله های زیر را با توّجه به حکایت »درخِت گردکان« شماره گذاری کنید.

ناگهانگردوییازباالیدرختبرسراوافتاد.

روزیمردیبرایاستراحتزیرسایهیدرختگردویینشستکهدرکناِرآن،جالیزخربزهبود.

درهمانلحظهخدارابهدلیلحکمتشدرآفرینشمخلوقاتششکرکرد.

درذهنخود،کوچکیبوتهیخربزهوبزرگیدرختگردوراباهممقایسهکرد.
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 13ww  با استفاده از کلمه های »مرغ« و »غاز« ضرب المثلی بنویسید و آن را شرح دهید.

�......................................................................................................................................

�................................................................................... مفهوماینضربالمثلچیست؟

 14ww معنی بیت »بحر آفرید و بّر و درختان و آدمی/ خورشید و ماه و اَنُجم و لیل و نهار کرد« را بنویسید.

�.............................................................................................................................................................................

 15ww مفهوم بیت »توحیدگوی او، نه بنی آدم اند و بس/ هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد« را بنویسید.

�.............................................................................................................................................................................

 16ww در گروه کلمه های زیر، چه حروفی به ترتیب جایگزین می شوند؟

ـ ......ل، ......زار، تأ......یر« »ف

ـ ۴(ضــهــثـ  ۱(ظـهــسـ ۲(ضــهــسـ ۳(ظـهــث

 17ww در کدام یک از گزینه های زیر، غلط امالیی وجود دارد؟

 ۱(پروانهمثلهمیشهسراقبرکهرفت. ۲(پروانهباغرور،زیباییخودراتحسینمیکند.

 ۳(دردشتیبزرگوسرسبز،پروانهایزندگیمیکرد. ۴(ریشهگفت:توازمننبایدتشّکرکنی.

 18ww در کدام گزینه، تماِم واژه های به کار رفته، هم خانواده نیستند؟

 ۱(حسنـتحسینـمحسنـاحسنت ۲(حکیمـحکمـتحکیمـحاکم

 ۳(معلومـعلمـعملـعلوم ۴(مفعولـفاعلـفعلـتفاعل

 19ww در عبارت زیر، در جاهای خالی به ترتیب کدام عالئم نگارشی قرار می گیرند؟

به مادرم گفتم ............... »مادر آن جا را ببین ............... چه پروانه های زیبایی ...............«

 ۱(:ـ،ـ. ۲(:ـ.ـ! ۳(:ـ!ـ. ۴(:ـ.ـ.

 20ww مفهوم ضرب المثل زیر را در کدام گزینه می توان دید؟

درخت گردکان به این بلندی، درخت خربزه »الّله اکبر«

 ۱(جوجههاراآخرپاییزمیشمارند. ۲(عقلشبهچشمشاست.

 ۳(دستباالیدستبسیاراست. ۴(هرکهبامشبیشبرفشبیشتر.
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