
 دبستان دخترانه ی شهید علائیان کاشان

 59نام ونام خانوادگی:............................ آزمون بنویسیم کلاس پنجم                                   خرداد

 نیستند؟درکدام گزینه دوکلمه باهم متضاد  1

 د( عدل وظلم          ج( عادل وستمگر            ب( ظالم ومظلوم            الف( عدل و داد

 کدام گزینه برای جاهای خالی مناسب است؟ 2

 بزرگی ............... عقل است نه ...........سال پس ................. می توانی عاقل باش تابزرگ شوی.

  یا چون  –د( با           تا  –به  –ج( به           در  -با-ب( با          چون  –در  –الف( به 

 جمع کدام کلمه درست نوشته شده است ؟ 3

  نظرات  -د( ناظر   حکیم  –ج( حاکم     سوانح  –ب( سانحه   ستاره گان–الف( ستاره 

 نیست ؟کدام گزینه جمله  4

    ب( صبرکن                            الف( مزاحمتان نمی شویم 

  د( تشویقش می کرد                          ج( شاخه های در هم رفته 

 جمله های زیررا مرتب کنید. «درخت گردکان »باتوجه به متن حکایت  9

 . زیرسایه ی درخت گردویی درازکشیدوبه فکر فرو رفت 

 .ناگهان گردویی از شاخه جدا شد وبه پیشانی اش خورد 

 .پیش خودگفت : چرا خدا خربزه را روی بوته وگردو را روی درخت به این بزرگی آفریده است 

 .مرد، خسته وتشنه با الاغش به یک جالیزخربزه رسید 

 .بی درنگ خدا را شکر کرد وفهمید که هیچ کار خدا بی حکمت نیست 

 بانتخاب واژه ی مناسب از داخل کمانک جاهای خالی را پرکن. 6

 را ......................) چون ، برای ( برادر خود می دانم .شما 

 تأمّل (  کن . –خوب در حال من ، ........................ )تحمّل 

 تأمّل ( کن . –ریشه هایم زخاک بیرون است / چند روزی مرا .....................)تحمّل 

 یس.کلمه های هم خانواده را جدا کن و در کنار هم بنو 7

 معقول  –مطب  -هوشیار –عاقل  –حافظ  –طب  -هوشمند –حفظ  –عقل  –طبیب  –باهوش  –محفوظ 

 

 

 

 

 یک جمله ی پرسشی بنویس. «دفاع »با   8
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 هر واژه را به کلمه ی مترادف و هم معنی با آن وصل کنید. 5

 برتری                   خفّت  

 دور چیزی را گرفتن                  چیرگی

 تاخت وتاز              محاصره 

 خواری                یورش 

 موضوع زیر یکی را انتخاب کن و در مورد آن انشایی بنویس.دواز  01

 اجستان را بنویس .داستان کاصه ی خل

 زندگی نامه ی یکی از شاعران یا دانشمندان را بنویس.
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