
 دبستان دخترانه ی شهید علائیان کاشان

 59شت نام ونام خانوادگی :...................................           آزمون بنویسیم کلاس پنجم                               اردیبه

 به کدام کلمه در هنگام جمع بستن با ان حرف جدیدی اضافه نمی شود؟ 1

  د( دیده                         ج( همراه                           ب( دانا                 الف( زنده 

 به نظر خواجه نصیر توسی اهمیت کدام گزینه از بقیه بیش تر است؟ 2

  شمشیرد(           ج( پول ومقام            ب( علم و دانش      الف( زور و قدرت 

 کلمه های در هم ریخته ی زیر را مرتب کن و جمله بنویس. 3

 غاز / خواجه / حرکتی / کرد / زیرکانه / را / باکارش / آ

.................................................................................................. 
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 )چندکلمه اضافه است (کلمه های هم خانواده را از جعبه ی لغت پیدا کن و کنار هم بنویس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 کلمه های متضاد را در عبارت زیر پیدا کن . 5

 خواب عالم عبادت است وبیداری جاهل معصیت .

 

 

 چه معنایی دارد؟ «چون »درهریک از جمله های زیر واژه ی  6

 ).....................(صدای آب ، دلنشین است . چون لالایی مادر

 )......................(خیلی مهربان است .چون معلم خود را دوست دارم 

 جمله های زیر را با فعل مناسب کامل کن . 7

 کن (واگذار  –درس ومشق حسین را به آموزگارش ......................................)بگذران 

 فراخواند( –خواندن ونوشتن پارسی را به خوبی .......................................) فراگرفت 

 دارم (محتاج  –...........)احتیاج دارم ......................من به نصیحت های خوب .....................

 شغل  -عکاس–تصویر  –عکس 

 مشغول  -افکار -قانع  –فکر  –

 قناعت  -منظور
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 معنی بیت را به زبان ساده بنویس. 8

 زندگانی        که شد پیرایه ی پیری جوانیبکوش اندر بهار 
........................................................................................................................ 

 کلمه های جمع را در بیت زیر پیدا کن وزیر آن ها را خط بکش. 9

 دو دوست می دیدند. سالیان دراز رهگذران      آن دو را چون
 

 موضوع های زیر یکی را انتخاب کن و در مورد آن انشایی بنویس.ازبین  11

 صه ی درس روزی که باران می بارید را بنویس.خلا

 خلاصه ی شعر چشمه وسنگ را بنویس.

 گزارشی در مورد کتابخانه ی مدرسه خود بنویسید.
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