دبستان دخترانه ی شهید عالئیان کاشان
نام ونام خانوادگی .............................:
1

اسفند 95

آزمون فارسی کالس پنجم

معنی واژه های «انجم – غرور – فضل »به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟
الف) ستارگان – مهربانی – بخشش  ب) سربلندی – ستارگان – مهربانی 
ج) ستارگان – سربلندی – بخشش 

2

کدام کلمه صفت است ؟
الف) معروف 

3

4

د) مهربانی – بخشش – سربلندی 

ب) بخشش 

ج) پزشک 

د) عکس 

گروه «الف » را با گروه «ب » ترکیب کن و واژه ی جدید بنویس.

کتاب

دست

چنار

بن

تهی

گار

هنر

خانه

پرورد

دوست

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

5

جمله ی زیر را گسترش دهید.
دیروز برف می بارید .

6

در مصراع زیر دوکلمه مخالف پیدا کن و بنویس.

خاک ضعیف از تو توانا شده
7

فعل مناسب را از داخل کمانک پیدا کن و بنویس.
پدرش دست او را در دست استاد امامی  ( ............................گذشت – گذاشت )
اگر بتوانیم حوادث را پیش بینی کنیم هرگز به وحشت  ( .....................نمی افتند -نمی افتیم )
او کار خویش را با حرکتی زیرکانه ( ..........................آغاز کرد – آغازکردند)
پینگ منتظر بود تا دانه اش جوانه  (..................زده است  -بزند)

8

داستان زیر را بخوان وبه پرسش ها پاسخ بده .
دریکی از روز های گرم تابستان  ،شیری با گرازی همزمان باهم به چشمه ی آبی رسیدند.
در این هنگام بین آن دو  ،برسر آن که کدام یک اول آب بنوشد ،جنگی سخت در گرفت .
مدتی دو حیوان با هم جنگیدند ،سپس دست از جنگ کشیدند تا نفسی تازه کنند.
ناگهان چشمشان به الشخورهایی افتاد که منتظر مردن یکی از آن دو بودند.
با دیدن این منظره  ،آن ها دست ازدجنگ کشیدند و گفتند :بهتر است باهم دوست باشیم
تا خوراک این الشخور ها نشویم.
الف) نامی برای داستان بنویس ........................... .
ب) شخصیت های این داستان را بنویس ................................................................ .
پ) محل اتفاق افتادن این داستان درکجابود؟ .....................................
ت) زمان اتفاق افتادن این داستان را بنویس .................................... .
ث) چرا شیر و گراز باهم شروع به جنگیدن کردند؟ .......................................................

ج) دلیل دوستی شیر و گراز چه بود؟ ...........................................................................
9

داستان زیر را کامل کن .
پیرزن عصازنان  ،خندان و خوشحال به خانه اش رسید .دخترش در خانه بود و چند نفر از
همسایه ها هم درخانه اش مهمان بودند .پیرزن با همه احوال پرسی کرد  .دخترش بالشی
پشت کمر او گذاشت تا راحت بنشیند .او دختر کوچولوی همسایه را ..................................
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
........................................................................................................................ .......................
..............................................................................................................................................
................................................................................
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