به نام دانای زيبا آفرين

نام و نام خانوادگی :
کالس 5/ :

تاريخ 95/31 /31 :

ایستگاه تفکر
بنده ای که مطیع پدر و مادر و پروردگارش باشد در باالترین جایگاه است  ( .پیامبر اکرم (ص) )

-1معنی واژه های زیر را بنویس .
خوش نما :
معاصر :
محوچیزی شدن :
فناوری :

نام آور :
ماشااهلل :
خیره شدن :

ناگزیر :
لحن :
کشمکش :

تحویل دادن :

-2جاهای خالی را با استفاده از کلمات مناسب داخل کادر کامل کن .
لحظه – خداحافظی – لطف – خوش نما – تحویل – متوجّه

الف) کتاب ها خیلی منظم و  ........................چیده شده بود .
ب )صدای آقای فرهنگ مرا  ...........................خود کرد .
ج) یک  .....................با خود گفتم (چه کسانی این کتاب هارا نوشته اند ؟)
د) کتاب را بستم و به آقای فرهنگ  .......................دادم .
ه ) پس از  .........................به طرف خانه هایمان روانه شدیم .

-3با استفاده از کلمه های داخل کمانک  ،جمله ها را کامل کن .
الف)درباره ی موضوع درس با هم  ........................زدیم (حرف – سخن )
ب)پس از  ......................چند دقیقه به کتاب فروشی رفتم (گذشت – گذاشت )
ج) کتاب هایی را که خیلی منظّم چیده شده بودند  .........................کردیم ( دیدن – تماشا )
د) صدای آقای فرهنگ  ،مرا  ........................خود کرد (.متوجّه – توجّه )
-4حروف درهم ریخته را مرتّب کن و در جای خالی بنویس .
ح–م–ا–ز–ت
ن – ا  -و  -ف  -ی -ر
ت  -ر -ف–ع–ی
ح–و -ل–ت–ی

-5در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد  ،آن ها را پیدا کن و درست آن را بنویس .
در حالی که آخرین نگاهایمان به تسویر سیمای دانشمند جوان احمدی روشن دوخته شده بود برخواستم  ،امّا دلم نمی خاست چشم از
چحره ی پر امید این جوان بردارم  .ناگذیر  ،تهویل دادم  .بسیار سپاسگذاری کردم و به ترف خانه روانه شودم .
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

 -6برای هر کلمه  ،دو هم خانواده بنویس .
لحظه :

فضل :

لطف :

فکر:

معاصر :

صبر:

 -7از میان کلمه های زیر  ،هم خانواده ها را پیدا کن و در سه گروه بنویس .
وضع – افتخار – لبخند – فخر – خنده – اوضاع – افتخارات – موضوع – خنده دار

 -8جمله های زیر را ادامه داده و عالمت های نگارشی مناسب را بگذار.
الف) برف می بارید .........................................................................................................................................................................................
ب) علی به خانه برگشت ................................................................................................................................. .................................................

انتظارات آموزشی ( خودارزیابی )

بله

خیر

تاحدودی

