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 خوانداری    

 نخبگان گیالنی

ی در و میر احمد سید فخری نژاد مشهور به شیون فومنی ، از شاعران محبوب و مشهور گیالنی است .

شمسی در شهرستان فومن دیده به جهان گشود  . پس از گذراندن تحصیالت ابتدایی و  5221سال 

به کار تدریس مشغول بود .  5231وارد سپاه دانش زنجان  شد و تا سال 5231دبیرستان ، در سال 

هریور در ش در حوزه شعر محلی و بومی گیلکی بود . وی ، ق دو زبانه فومنی یکی از شاعران موفّ شیون

آرامگاهش در بقعه سلیمان داراب رشت بنا به وصیتش  و در گذشت به علت بیماری کلیوی 5233

 در کنار مقبره میرزا کوچک خان قرار دارد .

در رشت به دنیا 5223در سال ، محمد معین استاد زبان فارسی و پدید آورنده فرهنگ لغت معین 

و دبیرستان ، موفق به اخذ مدرک کارشناسی در رشته ادبیات  یگذراندن دوره ابتدایاز وی پس  آمد .

مه داد و به عنوان نخسین فارغ التحصیل دوره دکتری ادبیات اشد وی تحصیالت خود را تا دکترا اد

ر سال سرانجام دو به سمت استاددانشکده ادبیات ایران  برگزیده شد. , فارسی در ایران شناخته شد 

گر براثر بیماری در گذشت .آرامگاه وی در آستانه اشرفیه در کنار حشمت در بیمارستان فیروز 5211

 رود قرار دارد .

  درست و نادرست 

 لغت نامه یک کتاب دو زبانه است . -

 شیون فومنی شاعر دو زبانه است . -

 دکتر معین اولین فارغ التحصیل دکترا در ایران بود . -

 درک مطلب 

 کدام شهر است ؟آرامگاه شیون فومنی و دکتر معین در  -

 نام اصلی شیون فومنی چیست ؟ -

 چند تن از نخبگان گیالنی را که می شناسید نام ببرید ؟ -



 

 

 مثل 

 را بنویس:معروف با توجه به متن ضرب المثل 

طرف راه مگس و طرف  گذشت. رد پای شتری را دید که عبور کرده و یکشیخ سعدی از راهی می

بار شتر یک طرف سرکه بوده و طرف دیگر شیره، مگس با شیره "رد با خود گفت: پدیگر پشه می

های جای پنجه ورفت تا رسید به جایی که آثار پیاده شدن مسافر  "سر و کار دارد و پشه با سرکه

ن معلوم است مسافر زن، آبست"دست مسافر را دید که به زمین تکیه داده و بلند شده با خود گفت: 

. مقداری که رفت از آن طرف "کندزن آبستن درحال بلند شدن با دست به جایی تکیه میهم بوده ـ 

 ش یکبار"شیخ گفت:  "درویش از این راه که آمدی شتری دیدی؟"یک نفر شتربان رسید پرسید: 

 "ود؟مسافرش زن آبستنی ب"دوباره گفت:  "بله"شتربان گفت:  "طرف سرکه و یک طرف شیره بود؟

وب شتربان شیخ را زیر چ "؟ندیدم کجا رفت"شیخ سعدی گفت:  "کجا رفت؟، بله "شتربان گفت: 

  "دزدیدی !تو شتر مرا "گفت: زد و میگرفت. کتکش می

 

 نوشتاری 

 امال  -

 حروف زیر به کار رفته از متن درس پیدا کن و بنویس.  لماتی را که در آن یکی ازک -5

 

 

 

 

 هم خانواده کلمات زیر را بنویس . -2

 علم =                                                                   لغت =

 سطح =                                                                  اثر= 

 

 ص   -ع  -ق   -ح  -ز   -غ  



 

 

 هنر و سرگرمی  -

 مخالف کلمه های زیر را در جدول قرار بده و رمز جدول را پیدا کن .

 روز       -3راست        -1سیاه        -1باال        -3زشت      -2کم        -2روشن       -5

 بلند  -51نازک      -2   گرم  -8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درک متن  -

 داستان زیر را بخوان و نتیجه گیری خود را در دو سطر بنویس . -5

شد و کودکی را از آن میان صدا  ناگهان زنی از دور پیداچند کودک با یکدیگر مشغول بازی بودند ، 

پس از آنکه کودک بازگشت هم بازی های او اصرار  کرد . کرد و لحظه یی چند با آن کودک نجوا

 او با آن زن مطلع شوند و به دور او حلقه زدند ! کردند که از صحبت
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 رمز جدول =



 

 

 کودک از آنها پرسید :

 خود نگهدارید ؟! آیا شما می توانید یک راز مهمی را پیش

 همه با صدای بلند فریاد کردند :

 ، آری !  آری

 کودک گفت :

 من هم همینطور !

 نگارش  -

 با توجه به جمله موضوعی زیر موضوع کوچکتر را مشخص کن و یک بند بنویس . -5

 دارد . بسیاری  یتماه بهمن برای ملت ایران اهمّ جمله موضوعی 

 موضوع کلی 

 موضوع کوچک تر 

 

 

 

 

 

 

 کتاب خوانی  -

آن را در زیر  نتیجه و  کن .به داستانی که در کالس خوانده می شود. خوب گوش  -5

  خوشت آمد  نقاشی کن ! کهاز هر قسمت داستان بنویس و



نمره برتر
N O M R E B A R T A R . C O M

بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

جزوه های بیشتر (کلیک کنید)  :

|  | | نمونه سوال پنجم  | | جزوه آموزشی پنجم  | گام به گام رایگان پنجم 

 جهت دانلود جدید ترین مطالب بر روی پایه خود روی لینک های زیر کلیک کنید.

ابتدایی

 اول    دوم    سوم    چهارم    پنجم    ششم  

متوسطه اول

 هفتم    هشتم   نهم  

متوسطه دوم

 دهم     یازدهم    دوازدهم
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