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هفتگی
یپک
هفتگی
فیلم
یپک
نام و نام خانوادگی:

1

پایه پنجم دبستان

پا

دبستان:

قرآن :درس دوم (صفحه  14تا )15
هدیه های آسمان :درس سوم (صفحه  20تا )23
ریاضی :معرفی اعداد صحیح (صفحه  16تا )19

کالس:

یه
ی
ش
شم

فارسی :درس دوم (صفحه  19تا )24
علوم :مرور (درس  1و )2
اجتماعی :درس چهارم (صفحه  20تا )24

قرآن و هدیه
 1معنی صحیح هر یک از کلمات زیر را مشخص کنید.
ماوات :آسمان
َس
ْ

آسمانها

خیاطها

خاطئین :خطاکاران
ْ

 2در زمان جنگ تحمیلی نام کدام عملیات رزمندگان اسالم برگرفته از «آیهی  14سوره فجر» بود؟
بین
مرصاد 		
			
َمطلع ال َفجر
		
َوال ْ َفجر
َف ُ
تح ال ْ ُم ْ
...............................................................................................................................................
رسیدند.
 3در روز  ........ماه  .........سال  ................امام حسین (ع) و  72تن از یاران با وفایش به شهادت
 4امام حسین (ع) هدف از قیام در مقابل یزید را چه چیزی عنوان کرد؟ .....................................
 5در سال  60هجری قمری .......................از دنیا رفت و پسرش یزید به حکومت رسید.
خوب

قابل قبول

 1هر یک از نقاط مشخص شده روی محور بیانگر چه عددی هستند؟
ث
ت
پ
آ ب

ج

خیلی خوب

ریاضی

30

90

0

-60

نیاز به تالش یبشتر

-90

آ=  ، ................ب=  ، ................پ=  ، ................ت=  ، ................ث=  ، ................ج= ................
 2عددهای زیر را مرتب نموده و از کوچک به بزرگ بنویسید.
-82 +12

14 -8

-1

0

76

1

-25 -30

............. ، ............. ، ............. ، ............. ، ............. ، ............. ، ............. ، ............. ، ............. ، .............

2
پیک فیلم
 3اگر بچه کانگوروی شکل زیر ابتدا  2واحد به سمت چپ ،سپس  11واحد به سمت راست بجهد ،برای
اینکه با یک جهش دیگر به مادرش برسد باید جهش او چند واحدی و در چه سمتی باشد؟

5

3

0

1

-2

-6

-4

>=<> بگذارید.
 4مقایسه کنید و عالمت< =
-26

		-5

2

		
-100

-76

0

+76

-1

 5دمای هوای تبریز  3درجه زیر صفر بوده و دمای اردبیل  2درجه از تبریز هم سردتر است ،اگر دمای هوای
یزد  8درجه از اردبیل گرمتر باشد ،دمای هوای یزد را مشخص کنید( .از محور اعداد صحیح کمک بگیرید)

 6مادر نرگس حسابدار شرکت است .او هر روز وقتی به ساختمان چند طبقهی محل کارش میرسد ابتدا اتومبیل
خود را در طبقهی ( -3سه طبقه پایینتر از همکف) پارک کرده و سپس با آسانسور  2طبقه باال رفته تا پروندههای
روزانهاش را از بایگانی تحویل بگیرد و بعد  4طبقه دیگر نیز باال میرود تا به اتاق کارش برسد .اتاق کار او در طبقهی
چندم است؟

فارسی

خیلی خوب

خوب

قابل قبول

نیاز به تالش یبشتر

 1در زبان فارسی معموالً در ابتدای جمله  .........................و در انتهای جمله  .........................میآید.
 2مهمترین جزء هر جمله کدام است؟
			
فاعل
نهاد			

			
فعل

مفعول

 3زیر کلمههایی که از نظر امالیی نادرست هستند خط بکشید و آنها را به شکل صحیح بنویسید.
پیرزن گفت« :معلوم میشود با همهی ذیرکی خیلی صادهای .آنها بازی نمیکنند
بلکه دام و طله میگزارند تا تو و امسال تو را در دام بیندازند.

3

پایه ششم دبستان
 4جملههایی بنویسید که شرایط ذکر شده را داشته باشند
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
خیلی خوب

خوب

قابل قبول

نهاد فقط یک کلمه باشد
جمله فقط یک کلمه باشد
فعل در ابتدای جمله بیاید
نیاز به تالش یبشتر

علوم
 1کدامیک از موارد زیر رنگبر یا سفید کننده هستند؟
		
آب ژاول
گاز کلر		
آب اکسیژنه 		

همهی موارد

 2تهیهی «چیپس چوب» کدام یک از مراحل ساخت کاغذ است؟
کندن پوست تنهی درخت
					
خشک کردن خمیر کاغذ
تبدیل ّ
تبدیل تنه به ّ
تکههای ریز چوب به خمیر
					
تکههای ریز
 3کدامیک از موارد زیر ماده مصنوعی نیست؟
همهی این مواد مصنوعی هستند
		
کاغذ
		
پالستیک
		
نفت خام
 4هر چه شهاب سنگی که به زمین برخورد میکند حجم بزرگتری داشته باشد قطر و عمق گودال بوجود
آمده در زمین چگونه است؟
قطر کوچکتر – عمق بیشتر
					
قطر بزرگتر -عمق کمتر
قطر کوچکتر – عمق کمتر
					
قطر بزرگتر -عمق بیشتر
 5مزایا و معایب روش ذخیرهی اطالعات توسط انسانهای اولیه را بنویسید.
مزایا........................................................................................................... :
معایب........................................................................................................ :

«پژوهشگر باش»

 6در رابطه با یکی از موارد (شهابسنگ ،کاغذهای غیرقابل بازیافت) تحقیق کنید و نتیجه را در سه سطر بنویسید.
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
خیلی خوب

خوب

قابل قبول

نیاز به تالش یبشتر

4
پیک فیلم
اجتماعی
 1در رابطه با تصمیمگیری ،کدامیک از موارد زیر صحیح میباشد؟
همیشه باید خیلی با تأخیر باشد
				
همیشه باید خیلی سریع باشد
همیشه باید بزرگترها برایمان تصمیم بگیرند
				
همیشه باید به موقع باشد
 2هنگامی که با انتخابهای مختلفی روبرو هستیم برای اینکه بهترین تصمیم را بگیریم باید ..............
سریع انتخاب کنیم
			
نتایج هر انتخاب را پیشبینی کنیم
اصالً تصمیم نگیریم
بصورت تصادفی انتخاب کنیم				
 3مراحل تصمیمگیری را به ترتیب بنویسید.
...................................................................................................................................................................
 4احتماالً شما هم تاکنون تحت تأثیر فشارهای روانی دوستانتان تصمیمی گرفتهاید ،موضوع را شرح داده و
نتیجهی این تصمیم خودتان را بنویسید.
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

خیلی خوب
نظر یا �پیشنهاد والدین:
ارزیابی آموزگار:

خوب

قابل قبول

نیاز به تالش یبشتر

هفتگی
فیلم
یپک
هفتگی
یپک

1

101

ششمدبستان
پایه پنجم
دبستان

پای هی

نام و نام خانوادگی                                 :دبستان                     :کالس:
قرآن :درس پنجم (صفحه  33تا )36
هدیههای آسمان :مرور (درس  5و )6
ریاضی :یادآوری اعداد اعشاری (صفحه  42تا   )47

ششم

فارسی :درس ششم (صفحه  49تا )53
علوم :درس پنجم (صفحه  36تا )38
اجتماعی :مرور دروس اول تا هشتم (صفحه  10تا )44

قرآن و هدیه
   1حروف ّ
مقطعهی زیر را بخوانید و به همان شکل بنویسید.

کهیعص ()....................
عسق (        	)....................طسم ()....................
   2مراسم روز  13آبان در رابطه با کدامیک از وظایف دینی ما است؟
امر به معروف

نهی از منکر

الم ()....................

		     تبری
    تولی
ّ

3
       اسامی دوازده امام معصوم را بنویسید.

«تبری» چگونه دوستان خود را انتخاب میکنید؟
   4شما با توجه به دو وظیفهی مهم «تولی» و ّ

با کسانی دوست میشوم که .............................. ، .............................. ، ..............................
با افرادی که  .............................. ، ..............................و  ..............................دوست نمیشوم.
خیلی خوب

ریاضی

خوب

قابل قبول

نیاز به تالش یبشتر

6
7
8
2
3
های                                                  را به گونهای در جدول زیر قرار بدهید که کوچکترین عدد فرد
   1کارت
ممکن ساخته شود و سپس با همین کارتها بزرگترین عدد را نیز بسازید.
هزار
هزارم

صدگان

کوچکترین عدد به حروف                                               :بزرگترین عدد به حروف:

2

پیک فیلم

    2اگر واحد را یک دستهی دهتایی                                              در نظر بگیریم ،عددی که هر دسته نمایش
میدهد را به دو یا سه شکل «کسر ،عدد مخلوط ،اعشار» بنویسید.

............ = ............ = ............                      ............ = ............ = ............                    ............ = ............
   3مقایسه کنید و عالمت<> == >< بگذارید.

   4اعداد اعشاری را به صورت  کسر و کسرها را به شکل عدد اعشاری بنویسید.

   5حاصل عبارت زیر را به کمک محور پیدا کنید.
2
3
   6کدامیک از اعداد زیر از بقیه کوچکتر است؟

0

1

   7اعداد اعشاری زیر را به صورت گسترده بنویسید.
----------------------------------

--------------------------------------

----------------------------------

-----------------------------------

فارسی

خیلی خوب

خوب

قابل قبول

نیاز به تالش یبشتر

			            درست  		
«    1منادا» همیشه با «حرف ندا» میآید.

نادرست

درست  		

نادرست

			
«   2حرف ندا» همیشه قبل از «منادا» میآید.

    3شاعر شعر «ای وطن» و نویسندهی کتاب «کیمیای سعادت» به ترتیب چه کسانی هستند؟
نادر ابراهیمی -امام محمد غزالی	                                     
					
ایرج میرزا  -دهخدا
		            نادر ابراهیمی -ابولفضل بیهقی
قیصر امینپور -امام محمد غزالی

3

پایه ششم دبستان
   4بعد از «منادا» همیشه چه نشانهای میآید؟

؛	 	        ! 	               ،            		 :

   5برای خطاب کردن و گفت وگو با کسی از نشانههای ندا «  » .......... ، .......... ، ..........استفاده میکنیم.
«   6تشبیه» چیست؟ در نگارش چه استفادهای از آن میکنیم؟
   7جملهها و عبارتهای زیر را با یک تشبیه مناسب کامل کنید.
* من مثل  .......................میجنگم و از میهنم دفاع میکنم.
شدت عصبانیت چشمانش مثل  .....................قرمز شده بود.
* از ّ
خیلی خوب

خوب

قابل قبول

نیاز به تالش یبشتر

علوم
   1مهمترین گازهای خارج شده از دهانهی آتشفشانها ........................ ،و  ........................است   .
   2در ایران  ......................و  .....................از آتشفشانهای نیمه فعال بوده و  .....................و .....................
آتشفشان  ....................هستند.
   3به چه آتشفشانهایی ف ّعال میگوییم؟
..................................................................................................................................................................
   4سه نوع سنگ آتشفشان را نام برده و موارد مصرف آنها را بنویسید.
                        ...................................................................................................................... : ....................
                        ...................................................................................................................... : ....................
                        ...................................................................................................................... : ....................
   5چهار مورد از فواید آتشفشان را بنویسید.

خیلی خوب

خوب

قابل قبول

نیاز به تالش یبشتر

4

پیک فیلم
اجتماعی

   1شما برای اینکه در مصرف برق صرفهجویی کنید چه راههایی پیشنهاد میکنید؟ (دو مورد)

   2دو مزیت روش کشت گلخانهای با سایر کشتها را بنویسید.

   3سه مرحله عمده کشاورزی را بنویسید.
3
2
1
        --------------------          --------------------          --------------------
   4برداشت خود از بیت زیر را در یک خط بنویسید.
(همنشین تو از تو به باید

تا تو را عقل و دین بیفزاید)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

خیلی خوب
نظر یا �پیشنهاد والدین:
ارزیابی آموزگار:

خوب

قابل قبول

نیاز به تالش یبشتر

هفتگی
یپک
هفتگی
فیلم
یپک
نام و نام خانوادگی:
قرآن :درس دهم (صفحه  66تا )73
هدیههای آسمان :مرور (درس  11و )12
ریاضی :حجم و جرم (صفحه  93تا ) 97

1

201

دبستان:

پایه پنجم دبستان

پا
کالس:

یه
ی
ش
شم

فارسی :درس دوازدهم (صفحه  84تا )89
علوم :مرور (درس  9و )10
اجتماعی :درس هفدهم (صفحه  88تا )91

قرآن و هدیه
 1ترجمهی حدیث پیامبر (ص) را بنویسید.
َط ّیِبوا اَفوا َه ُکم ب ِ ِّ
الس ِ
واکَ ،فاِنَّها ُط ُرقُ ال ُق ِ
رآن
 2برای شکرانه ی سالمتی چه راه هایی پیشنهاد می دهید؟

 3مشخص کنید نماز و روزه ی شما در هر حالت چگونه است؟(نماز:شکسته،کامل)(-روزه:صحیح،باطل)
نماز

الف) از شهر خود به اهواز سفر می کنید و  14روز در آن جا می مانید.
ب) هنگام سفر قبل از ظهر از شهرتان حرکت می کنید و کمتر از
 22.5کیلومتر از شهرتان دور شده اید.
خیلی خوب

ریاضی

خوب

قابل قبول

روزه

نیاز به تالش یبشتر

 1جدول زیر را طوری کامل کنید که در هر ردیف حجمهای مساوی با واحدهای مختلف داشته باشیم.
مترمکعب

1/09

دسی متر مکعب
0/04

سانتیمتر مکعب

50000000000

2

پیک فیلم

 2هر یک از جرمهای نوشته شده ممکن است متعلق به کدام تصویر باشد؟ (وصل کنید)
 3000گرم
 5گرم
 1200کیلوگرم
 1تن
 45کیلوگرم
 150گرم

 3ابعاد اتاق خواب سیاوش در تصویر مقابل مشخص شده است .اگر او بخواهد
دیوارها و سقف اتاقش را رنگ آمیزی کند چند متر مربع باید رنگ شود؟
5

0/م

3م

0/5م

2/5م

2م
6م

 4میخواهیم جعبههایی به ابعاد  30و 5و  20سانتیمتر را در کارتن مقابل بچینیم،
چند جعبه در این کارتن جا میگیرد؟

10س
80س
120س

 5مساحت کل یک مکعب  54سانتیمتر مربع است ،حجم این مکعب چند سانتیمتر مکعب میباشد؟

فارسی

خیلی خوب

خوب

قابل قبول

نیاز به تالش یبشتر

 1بزرگان گفتهاند که وقتی دوست جدیدی پیدا میکنیم باید با دوستان خیلی قدیمی ،قطع رابطه کنیم.
نادرست
درست
« 2قابوس نامه» اثر کدام شخصیت ادبی است؟
خواجه نظام الملک توسی

عنصر المعالی کیکاووس

عطار

جاللالدین محمد بلخی

 3به عقیدهی خواجه نظامالملک توسی مشورت کردن در کارها از  .....................باشد و از ......................

3

پایه ششم دبستان
 4در جملههای زیر شکل صحیح واژههای داخل کمانک را انتخاب کنید و بنویسید.
* پیامبر اکرم (ص) با این همه (فظیلت  /فضیلت  /فزیلت) و معجزات که داشت.
* شب ز (اسرا ِر  /اصرا ِر  /اثرا ِر) علی آگاه است.
* ُخفت در (خابگه  /خوابگح  /خوابگه) پیغمبر.
 5منظور از عبارت «تدبیر ده تنه ،چون زورده مرد باشد» چیست؟ ..............................................................
 6کلمههای مترادف را پیدا کنید و هر دسته را داخل کمانک بنویسید.
() ............. : ............. : .............( ، ) ............. : ............. : .............
() ............. : .............( ، ) ............. : ............. : .............

خیلی خوب

علوم

خوب

قابل قبول

سلیم -بدرقه -مشایعت
اعزام  -سالم  -راهی
همراهی  -دریا -روانه
آغازین  -بیعیب -بحر

نیاز به تالش یبشتر

 1کدام انرژی موجب انفجار (آتش گرفتن) بنزین یا گاز در موتور اتومبیل میشود؟
انرژی مادهی سوختنی

انرژی صوتی

انرژی شیمیایی

انرژی الکتریکی

 2به تیغهی نازک شیشهای که نمونه را روی آن قرار میدهیم چه میگویند؟
الم		

		
المل

		
اسالید

تیغک

 3بدن موجودات زنده از واحدهای بسیار کوچکی به نام  ......................یا  ......................درست شده است.
 4یک کالری تقریباً برابر با  ......................کیلوژول میباشد.

 5مخمرها از  ......................تک یاختهای هستند و به روش  ......................تولید مثل میکنند.
 6هر یک از اجزاء میکروسکوپ ،چه کاری انجام میدهند؟
کندانسور:

		

پیچ تنظیم کند:

4

پیک فیلم

 7مراحل کار با میکروسکوپ را بطور خالصه بنویسید.

خیلی خوب

خوب

قابل قبول

نیاز به تالش یبشتر

اجتماعی
 1نام قسمتهای مشخص شدهی روی نقشه را بنویسید.
-1

-4

-2

-5

-3

-6

4
2

1

3
6

5
ایران

 2هر یک از اصطالحات زیر را تعریف کنید.

خلیج......................................................................................................................................... :
تنگه......................................................................................................................................... :

خور......................................................................................................................................... :
 3عمق و شوری دریای عمان و خلیج فارس را با همدیگر مقایسه کنید.

خیلی خوب
نظر یا �پیشنهاد والدین:
ارزیابی آموزگار:

خوب

قابل قبول

نیاز به تالش یبشتر

هفتگی
فیلم
یپک
هفتگی
یپک
نام و نام خانوادگی:

1

301

دبستان:

پایه پنجم دبستان

پای هی
کالس:

ششم

فارسی :مرور کل کتاب
علوم :مرور کل کتاب
اجتماعی :مرور کل کتاب

قرآن :درس چهاردهم (صفحه  101الی آخر)
هدیههای آسمان :مرور کل کتاب
ریاضی :مرور کل کتاب

قرآن و هدیه
 1شما برای موفق شدن در کارهایتان چه چیزهایی را رعایت میکنید؟

 2دانش آموز عزیز از نظر شما و آنچه از درس (دانش آموز نمونه) آموخته اید ،بنویسید دانش آموز نمونه
چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

 3طبق سفارش امام سجاد ( ع) ما نسبت به کسی که از او علم میآموزیم چه وظیفهای داریم؟

خیلی خوب

خوب

قابل قبول

نیاز به تالش یبشتر

ریاضی
 1تقسیم مقابل را انجام داده و تا دو رقم اعشار در خارجقسمت پیشروی کنید.

2

پیک فیلم

 2حاصل عبارت مقابل را به دست آورید.

 3برای درست کردن دوغ میخواهیم ماست ،آب و نمک را به نسبت  2و 3و مخلوطکنیم .اگر  144پیمانه
دوغ الزم داشته باشیم از هرکدام چند پیمانه به باید استفاده کنیم؟

 4مساحت قسمت رنگی شکل زیر را به دست آورید.
10
 5زمین مستطیل شکلی به طول  20متر داریم .اگر مساحت نصف این زمین  55مترمربع باشد محیط این
زمین چند سانتیمتر است؟

 6قرینهی عدد  -7بیشتر است یا قرینهی عدد  7؟ چند واحد؟
خیلی خوب

خوب

قابل قبول

نیاز به تالش یبشتر

فارسی

 1عبارت زیر را کامل کرده و سپس معنی آن را به نثر ساده بنویسید.
سخن میان دو  ...................چنان گوی که گر  ...................گردند ................... ،نشوی.
.....................................................................................................................................
		
به دست  ...................کردن خمیر

به از  ...................پیش امیر

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

3

پایه ششم دبستان
 2ابتدا کلمههای زیر را به ترتیب حروف الفبا مرتّب کنید و سپس متضاد هر کلمه را بنویسید.
مستمع ـ کژی ـ مش ّقت ـ کاستی
............... = ...............

............... = ...............

............... = ...............

............... = ...............

 3کلمههایی بنویسید که از نظرتل ّفظ شبیه همدیگر هستند ولی ازنظر امالیی و معنی متفاوت هستند.

 4قافیه و ردیف را در بیت زیر مشخص کنید.
پژوهیدن و یافتن با شماست

		
من آن را ندانستم اندر کجاست
قافیه  ........... :و ...........
علوم

خیلی خوب

خوب

 1کدامیک از موجودات زیر تولیدکننده میباشد؟

ردیف ........... :
قابل قبول

نیاز به تالش یبشتر

هیچکدام

هر دو مورد

گاو شیرده 		

مرغ تخمگذار

برگ

ساقه

ریشه

قارچ و ویروس

باکتری

باکتری و ویروس

 2گیاهان غذایی را که میسازند در کدام قسمت ذخیره میکنند؟

بستگی به نوع گیاه دارد

 3کدام دسته از موجودات زیر میتوانند عامل انتقال بیماری از شخص به شخص دیگر باشند؟

باکتری ،ویروس و قارچ

 4وقتی به جسم در حال حرکت نیرو وارد کنیم چه تأثیری روی حرکت جسم میگذارد.
متوقف میشود
تندتر میشود
کندتر میشود
 5واحدهای بسیار کوچکی که بدن موجودات زنده را تشکیل میدهند ،چه نام دارند؟
یاخته

		
مولکول

		
اتم

 6چه گازهایی از دهانهی یک آتشفشان خارج میگردد؟
		
کربن دیاکسید

بخارآب

اندام

مواد اول و دوم
خیلی خوب

خوب

همهی موارد

خاکستر
قابل قبول

نیاز به تالش یبشتر

4

پیک فیلم
اجتماعی

 1کدامیک غذای اصلی مردم کشورمان است؟
عدس و میوه

چای و برنج

گندم و جو

برنج و گندم

 2در کدامیک از استانهای زیر هم پاالیشگاه نفت وجود دارد و هم پاالیشگاه گاز؟
		
خراسان رضوی

		
هر دو مورد

		
ایالم

هیچکدام

 3در زمان صفویه مسجد  ..............بهفرمان  ...............ساخته شد که ساخت آن حدود 18سال طول کشید.
 4تنگهی  ......................خلیجفارس را به دریای عمان وصل میکند.

 5وقتی دولتهای قدرتمند اروپایی توسط دریانوردانشان سرزمینهای جدیدی را کشف میکردند چه اتّفاقاتی
میافتاد؟

 6امام خمینی (ره) پس از آزادی خرمشهر چه فرمودند؟

«پژوهش گر باش»

دربارهی یکی از عملیاتهای جنگ تحمیلی تحقیق کنید و گزارشی بنویسید.

خیلی خوب
نظر یا �پیشنهاد والدین:
ارزیابی آموزگار:

خوب

قابل قبول

نیاز به تالش یبشتر

