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پایه پنجم دبستان

نام و نام خانوادگی:                                 دبستان:                     کالس:

1یپک فیلم هفتگی
پایه پنجم

هدیه های آسمان و قرآن 

1

2

3

این عبارت قرآنی را بخوانید و اتصاالت را با فلش نشان دهید. 

با توجه به متن درس اول، عبارت مربوط به هر کادر را پیدا کنید و در زیر آن بنویسید. 

 با استفاده از قرآن کریم، به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

الزَّکاة  یوتون  و  الة  الصَّ یُقیموَن  َّذیَن  ال
این آیه به کدام یک از فروع دین ما اشاره دارد. 

1ـ ..........................     2ـ ..........................

ن  الة لذکری اجتَنبوا کثیراً ِمن الظِّ بقوا الخیراتّوبالوالدیِن اِحساناَ َو اِقم الصَّ َفاستَ

......................سوره هایی که به نام پیامبران است: 

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

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

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

سوره ای که بسم الرحمن الرحیم ندارد: 

اولین سوره:  

سوره هایی که به نام جانوران است:

سوره ای به نام یکی از روزهای هفته:

آخرین سوره:بلندترین سوره: 

اجتماعی:    درس اول صفحه 1 الی6قرآن :        درس اول جلسه اول و دوم صفحه 1 الی 3
یراضی :         عددنویسی و محاسبات عددی صفحه 1 الی 5هدیه های آسمان:      درس اول صفحه 8 الی  13

علوم:                درس اول صفحه 2 الی  4فارسی:                      درس ساتیش صفحه 6 الی  10

خیلی خوب                     خوب                  قابل قبول                       نیاز به تالش یبشتر
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پیک فیلم

انیسَکَرم غمگینضعف

فارسی

اجتماعی

1

1

مادر1-

-6

-2

-7

-3

-8

-4

-9

-5

-10

2

3

4

مفهوم شعر ستایش را به طور خالصه بنویسید.

فرزندم، هر انسان از زمان تولد با افراد مختلفی در ارتباط است؛ شما می توانید افرادی که با آن ها 
در ارتباط بوده اید را برحسب اولویت نام ببرید؟ 

هم خانواده ی کلمات زیر را از درس »ای همه هستی زتو پیداشده« پیدا کنید و بنویسید. 

منظور از مصرع: ) جز در تو، قبله نخواهیم ساخت( چیست؟ 

چه چیزهایی دوست دارید به خدا بگویید؟ حرف های دل خود را در سه سطر بنویسید.

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

خیلی خوب                     خوب                  قابل قبول                       نیاز به تالش یبشتر
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پایه پنجم دبستان

مواردی که باید رعایت کنیم تا شنونده ی 
خوبی باشیم: 

مواردی که باید رعایت کنیم تا گوینده ی 
خوبی باشیم:

علی می خواهد به پدرش بگوید که مقداری وسیله برای کاردستی الزم دارد و باید بخرد. پس 
به پدرش می گوید: 

خوب صحبت کنیم خوب گوش کنیم 

3220000 3250000 3270000

 ) 839611459  ،  6090735  ،  2510040 (

ییی د
یک ها

به حروف
میلیون هاهزارها

دد صصص

2

3

1

2

با توجه به مهارت های ارتباط اجتماعی، دو مورد زیر را کامل کنید.

جمله ی زیر را با یک عبارت مؤدبانه ادامه دهید. 

با توجه به الگوی شمارش 10000 تا 10000 تا، در جاهای خالی اعداد مناسب بنویسید. 

عددهای زیر را در جدول ارزش مکانی قرار دهید و سپس آن ها را به حروف بنویسید. 

یراضی

خیلی خوب                     خوب                  قابل قبول                       نیاز به تالش یبشتر
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پیک فیلم

فرفره ی شما زودتر به زمین رسید یا دیرتر ؟ چه دلیلی داشت؟ 

چه اقدامی انجام دادید تا برنده ی مسابقه باشید؟ 

نتیجه ی کار خود از اقداماتی که انجام دادید را بنویسید؟ 

نظر یا یپشنهاد والدین:

آموزگار: اریزایب 

8040000 605000
7500 5200

3

1

2

3

4

حاصل جمع و تفریق بزرگ ترین و کوچک ترین عدد 9 رقمی غیرتکراری را به دست آورید. 

شما در مدرسه، آزمایش و مسابقه ی فرفره ی چرخان را انجام داده اید. حال می توانید به سؤاالت زیر پاسخ دهید. 

کاوشگر عزیز، به آن اگرهایی که پرداختید تا فرفره ی شما دیرتر به زمین برسد را ..................... گویند. 

به تمام کارهای شما که از اول ساختن فرفره تا به نتیجه رسیدن  آزمایش شما انجام گرفت را ................... می گویند. 

عملیات های زیر را انجام دهید.

علوم

دانش آموزان عزیز هر یک از شما می توانید یک دانشمند باشید و لذت کشف و کاوش را بچشید. 

خیلی خوب                     خوب                  قابل قبول                       نیاز به تالش یبشتر

خیلی خوب                     خوب                  قابل قبول                       نیاز به تالش یبشتر
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پایه پنجم دبستان

نام و نام خانوادگی:                                 دبستان:                     کالس:

9یپک  فیلم هفتگی
پایه پنجم

قرآن و هدیه های آسمان

مهمانان حضرت ابراهیم چه کسانی بودند و برای او چه خبری داشتند؟ 1

قرآن :                         درس چهارم     صفحه 30 الی  32 
هدیه های آسمان:        درس ششم     صفحه 42 الی  45
علوم:                فصل چهارم     صفحه 26 الی  28فارسی:                         درس ششم     صفحه 48 الی  52 

اجتماعی:      درس هفتم     صفحه 32 الی 34
یراضی :            فصل سوم     صفحه 48 الی  51

خیلی خوب                     خوب                  قابل قبول                       نیاز به تالش یبشتر

مادر مریم فراموش کرده بود ظرف نذری همسایه را به آن ها بازگرداند. استفاده از ظرف 2
همسایه برای کارهای آشپزی در منزل ......................................................  . 
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پیک فیلم

اجتماعی

1

2

3

منابع طبیعی عبارت اند از: 

به موادی که از منابع طبیعی وارد کارخانه ها می شود ............................ می گویند. 

برای تولید یک کاال، چه چیزهایی موردنیاز است؟ 

فارسی

1

3

4

2

مترادف کلمات زیر را بنویسید. 

در درس سرود ملی، چرا سرود ملی به آیینه تشبیه شده است؟ 

در مصراع های زیر، تشبیه ها را پیدا کنید. 

ای دشمن، ارتوسنگ خاره ای، من آهنم 

ایران، ای خّرم بهشت من 

برای هر یک از واژه های زیر، دو کلمه ی هم خانواده بنویسید.

موافق افتخار ضامن غرور 

پایندگیَفّراهتزاز  موزون

خیلی خوب                     خوب                  قابل قبول                       نیاز به تالش یبشتر
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علوم

2

1

3

4

4

5

6

7

ما چگونه از زندگی موجودات گذشته اطالعاتی به دست می آوریم؟ 

فسیل چیست؟ 

چگونه یک فسیل تشکیل می شود؟

فسیل بیشتر از چه قسمت های موجود زنده به وجود می آید؟ 

صنعت یعنی : 

یکی از کاالهایی که در زندگی روزمره ی خود استفاده می کنید را انتخاب کنید و مراحل به 
وجود آمدن آن را از زمان مواد اولیه تا کامل شدن کاال بنویسید. 

صنایع به چند دسته تقسیم می شوند، نام ببرید. 

به کدام دسته از صنایع، صنعت مادر گفته می شود؟ مثال بزنید.

خیلی خوب                     خوب                  قابل قبول                       نیاز به تالش یبشتر

خیلی خوب                     خوب                  قابل قبول                       نیاز به تالش یبشتر
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یراضی

2

3

1

4

5

نسبت ها را با توجه به شکل ها بنویسید. 

از هر 5 کیلوگرم گردو، یک کیلو مغز گردو به دست می آید. برای به دست آوردن 20 کیلوگرم 
مغز گردو، چند کیلوگرم گردو باید تهیه کرد؟ 

 در هر دو جای خالی چه عددی را می توان قرارداد؟ 
12

3= در تساوی

در کارخانه ی بافندگی، یکی از دستگاه های بافت پارچه هر 5 مترمربع از نوعی پارچه را در 45 دقیقه 
می بافد برای بافتن 150 مترمربع از این نوع پارچه چه مدت نیاز است؟ )چند دقیقه طول می کشد( 

برای نسبت های زیر شکل بکشید. 
5
7

نسبت 5 به 7 یا 3
5

نسبت 3 به 5 یا

تعداد مثلث ها کوچکترین ضلع

3
5

4
مساحت قسمت رنگی

تعداد دایره ها مساحت قسمت رنگ نشدهبزرگترین ضلع

5 )16 )24 )315 )4

خیلی خوب                     خوب                  قابل قبول                       نیاز به تالش یبشتر

نظر یا یپشنهاد والدین:

آموزگار: اریزایب 
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پایه پنجم دبستان

نام و نام خانوادگی:                                 دبستان:                     کالس:

17یپک  فیلم هفتگی
پایه پنجم

قرآن و هدیه های آسمان

1

2

معنی کلمات زیر را بنویسید. 

عبارت قرآنی را بخوانید و معنی آن را کامل کنید. 
َو اهلل رئوٌف بالعباِد 

....................... مهربان و دلسوز به ........................... است. 

علوم:                درس هفتم     صفحه 54 الی  57 فارسی:                     درس یازدهم      صفحه 83 الی  85

اجتماعی:      درس دوازدهم      صفحه 62 الی  65 قرآن :                         درس هفتم     صفحه 52 الی 55
یراضی :             درس پنجم     صفحه 88 الی  91 هدیه های آسمان :             درس دهم     صفحه 72 الی  75

احد   اَرض أمر  سماء عباد

خیلی خوب                     خوب                  قابل قبول                       نیاز به تالش یبشتر

3

5

4

چهار نمونه از ویژگی های امام هادی )ع( را بنویسید.

با توجه به فرموده امام هادی)ع( که می فرمایند: »به جای این که برای عدم موفقیت های گذشته حسرت 
و اندوه بخوری، با داشتن تصمیم و اراده ی قوی، آن ها را جبران کن« چه خاطره یا اتفاقی را به خاطر 

می آورید در این قسمت بنویسید. 

داستان بخشیدن گوسفندان امام هادی)ع( به نیازمندان، با چه رفتاری در جامعه فعلی ما مطابقت دارد. 
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در جمله زیر »فعل« » فاعل« ، »مفعول« ، »صفت« مشخص کنید. 5

صفتمفعولفاعلفعل

)حمله خانمان سوز هالکو بار دیگر نگرانی و اندوه، قلب مردم ایران را افزایش داد(

خیلی خوب                     خوب                  قابل قبول                       نیاز به تالش یبشتر

فارسی

1

2

3

4

در متن زیر کلمات نادرست را پیدا کنید و شکل صحیح آن را بنویسید. 

مترادف کلمات زیر را بنویسید. 

مفرد کلمات زیر را بنویسید.

از نظر خواجه نصیر جامعه برای حفظ خود به سه چیز نیازمند است. منظور ایشان از این سه کلمه چه بود؟ 

1ـ شمشیر:

2ـ دینار:

3ـ قلم: 

شکل صحیح کلمات:

خواجه نصیر تسمیم عجیبی گرفتند. او دو تن را معمور کرد تا شبان گاه از باالی 
قبله تشتی را پایین اندازند او قبالً زمان انداختن تشت را به خوان مغول اطالع داده بود. 
وقتی تشت با صدای محیبی  فرود افتاد. مردم وحشت زده از خواب برخواستند. همه 

می گریختند و گمان می کردند، حادثه ای ناگوار پیشامده است. 

هراس انگیزقتل عامهّمت آشوب

آثار: عقالء: امکانات: حوادث: 
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4

1

2

3

3

1

2

4

5

غذای معروف  آب وهوا  بندر معروف  رود معروف  پایتخت  دین  زبان 

با توجه به مطالب درس، جدول زیر را درباره کشور پاکستان را کامل کنید.

شکل زبان را رسم کنید و قسمت های از زبان که انواع مزه ها را حس می کنیم، مشخص کنید. 

برجستگی روی زبان، پیام را از طریق عصب چشایی به ............................ می فرستد.

در دهان، غذا با مایعی به نام ............................... مخلوط می شود.

چگونه انسان بوی یک گل رز زیبا را حس می کند؟ 

چرا زمانی که سرماخورده ایم و بینی مان گرفته است، مزه ی غذاها را خوب حس نمی کنیم؟

بزرگ ترین صحرای  ترکمنستان ............................ است. 

رودهای کشور ترکمنستان ...................... ، ....................... ، ........................... می باشد. 

مردم ترکمنستان به زبان ................. صحبت می کنند و دین آن ها ........................... است. 

علوم

اجتماعی

خیلی خوب                     خوب                  قابل قبول                       نیاز به تالش یبشتر

خیلی خوب                     خوب                  قابل قبول                       نیاز به تالش یبشتر
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1

2

3

4

5

6

7

عددهای زیر را به صورت اعشاری بنویسید.

بر روی خط کش زیر، درجاهای خالی عدد مناسب بنویسید. ) به صورت اعشاری(

گسترده ی اعداد زیر را بنویسید.

عدد 3 تا ده تایی و 2 تا یکی و 4 تا یک دهم و 9 تا یک صدم و 7 تا یک هزارم را در جدول ارزش 
مکانی قرار دهید و عدد را به صورت اعشاری بنویسید. 

الگو را ادامه دهید. 

جاهای خالی را با عدد مناسب کامل کنید. 

10 تا 0/1 می شود ............................ 10 تا 0/01 می شود .............................

مقایسه کنید. 

یراضی

خیلی خوب                     خوب                  قابل قبول                       نیاز به تالش یبشتر

2/07        1/990/35       0/0351        0/9990/8         0/799

9
10

8
1000

145
100= = =

12/375 = 10/049 =

0/5 ، 0/45 ، 0/4 ، ......... ، ......... ، ......... ، ......... ، ......... ، ......... ، .........

 10 تا 0/001 می شود ......................

0 54321

نظر یا یپشنهاد والدین:

آموزگار: اریزایب 
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پایه پنجم دبستان

نام و نام خانوادگی:                                 دبستان:                     کالس:

27یپک  فیلم هفتگی
پایه پنجم

قرآن و هدیه های آسمان

قرآن :                        درس یازدهم       صفحه 93 الی 95
هدیه های آسمان:        درس پانزدهم      صفحه 108 الی  112

یراضی :             آمار و احتمال      صفحه 126 الی  129فارسی:                     درس شانزدهم      صفحه 122  الی 125

اجتماعی:      درس نوزدهم      صفحه 98 الی  102
علوم:                 درس یازدهم      صفحه 90 الی  94

خیلی خوب                     خوب                  قابل قبول                       نیاز به تالش یبشتر

1

2

3

در عبارت قرآنی زیر شکل صحیح وقف را بنویسید و اتصاالت را با فلش مشخص کنید. 

منظور از قهرمانان در درس »بهمن، همیشه بهار«
 چه کسانی هستند؟

قوا«  ترجمه ی آیه ی »َو اعتَِصموا بَِحبِل اهلل جمیعاً و ال تَفرَّ
را بنویسید. 

           »آل عمران، 75« 
ُ
َف اَولِیآَءه  یطاُن یَُخوِّ ا ذلُکُم الشَّ انمَّ

شکل صحیح وقف کلمه: 

مترادف کلمات زیر را بنویسید. 1

فارسی

شکرانه

فرصت

نذر کردم

روی گشاده 

ماهر 

رویداد

سپیده دم

سیما
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1

2

چگونگی تشکیل حکومت بنی عباس را توضیح دهید. 

چرا بنی عباس از وزیران ایران استفاده می کردند؟ 

2

3

4

5

مفاهیم جمالت زیر را بنویسید. )یا هر جمله کنایه از چیست( 

مخالف کلمات زیر را بیابید و به هم وصل کنید.

چرا پدر حسین تصمیم گرفته بود برای او معلم و آموزگاری بگیرد. 

چه پیامی از درس » وقتی بوعلی کودک بود«  دریافت کرده اید؟ 

حسین از همان سپیده دم سر در کتاب دارد:

او شب و روز نمی شناسد:

او در این دوسه ماهه، راه چندساله را پیموده است: 

اجتماعی

خیلی خوب                     خوب                  قابل قبول                       نیاز به تالش یبشتر

تند  بی نام  گم نام  برخاسته  آسوده  دروغ  ناآرامبرخواسته 

گرفتار آرام  نشسته آخرین نام دار حقیقت 
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2

3

1

3

چه عواملی در رشد گیاهان اثر دارند؟ 

کاشتن گیاهان چه تأثیری در زندگی انسان ها دارد؟ 

گزینه ی درست را با عالمت )  ( و گزینه ی نادرست را با عالمت )  ( مشخص کنید.

خاک، امالح و مواد معدنی مورد نیاز گیاه را تأمین می کند.

زیر و رو کردن خاک، سبب می شود که اکسیژن بیشتری در اختیار ریشه قرار گیرد.

هر چه میزان خاک رس بیشتر باشد، تنفس ریشه ی گیاه راحت تر است.

گیاهان در هنگام تنفس، اکسیژن آزاد می کنند.

حکومت های ایرانی که در دوره ی بنی عباس در ایران تشکیل گردید، بنویسید. 

حکومت های ایرانی

کدام یک از حکومت ها مخالف بنی عباس بودند و پیرو مذهب شیعه بودند؟ 

علوم

خیلی خوب                     خوب                  قابل قبول                       نیاز به تالش یبشتر

خیلی خوب                     خوب                  قابل قبول                       نیاز به تالش یبشتر

عوامل موثر در 
رشد گیاهان



4
پیک فیلم

1

2

برای اطالعات زیر نمودار خط شکسته بکشید. 

با توجه به اطالعات زیر نمودار دایره ای بکشید. ) اطالعات، برنامه ی روزانه یک دانش آموز می باشد(

8 ساعت خواب 

19

23

37

41

510

65

5 ساعت مدرسه و تکالیف درسی 

3 ساعت  کار شخصی 

4 ساعت تفریح و مطالعه 

مجموع 20 ساعت 

شرح ساعت 

شماره کالس

درصد

تعداد دانش آموزان ممتاز

100 %

یراضی

خیلی خوب                     خوب                  قابل قبول                       نیاز به تالش یبشتر

نظر یا یپشنهاد والدین:

آموزگار: اریزایب 


