دبستان دخترانه ی شهید عالئیان کاشان
نام ونام خانوادگی ............................:آزمون بنویسیم کالس پنجم
1

مخفف کدام کلمه درست نوشته نشده است ؟
الف) ره  :راه 

2

ب) زان  :از آن 

ج) گرت  :اگر تورا 

ج)هرگز مغرور نباش 

ب) باد آورده را باد می برد
د) غرور آفت هنر است .

بیت زیر را به زبان ساده بازگردانی کنید.

گرت پایداری است درکارها
4

شود سهل پیش تو دشوارها

مخالف کلمه های زیر را بنویس.
کوتاه :

5

د) زین :ازکدام 

کدام عبارت مثل است ؟
الف) نام آوران دیروز،امروز ،فردا 

3

اردیبهشت96

خار :

زشت :

باال:

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


 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 االغش به یک جالیزخربزه رسید.
 بی درنگ خدا را شکر کرد وفهمید که هیچ کار خدا بی حکمت نیست.
زیرسایه ی درخت گردویی درازکشیدوبه فکر فرو رفت .

6

درهریک ازجمله های زیر چون چه معنی دارد؟
الالیی مادر ،چون صدای آب دلنشین است .

چون یعنی .............................. 

کتاب خواندن را دوست دارم چون مرا با خود به جاهای دوردست می برد .چون یعنی ...................... 
7

کلمه های هم خانواده را جدا کن و در کنار هم بنویس.
محفوظ – باهوش – طبیب – عقل – حفظ – هوشمند -طب – حافظ – عاقل – هوشیار -مطب – معقول

8

قافیه و ردیف را در بیت زیر مشخص کن .

مکش بیهوده این بار گران را

میازار ازبرای جسم جان را

9

هرکلمه را به قسمت دوم آن وصل کن
خوش 

 گزار

سپاس

 نویس

نام 

 سان

بدین 

 آور

 10از سه موضوع زیر یکی را انتخاب کن و در مورد آن انشایی بنویس.
خالصه ی داستان کاجستان
خالصه ی داستان زال وسمیرغ
برای تمیز نگه داشتن طبیعت ومحیط زیست چه کارهایی باید انجام بدهیم .
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