نام:

به نام خدا

نام خانوادگی:

اداره ی آموزش وپرورش ناحیه 2اراک

نام کالس :

دبستان:

ردیف
9
2
3
5

نوبت آزمون:دیماه 9315
زمان الزم  55 :دقیقه
آزمون درس  :امالی فارسی

توجه فرمایید :سواالت در 2صفحه تنظیم شده است.

صفحه ی9

کلمات زیرراباحروف مناسب کامل کنید.
مو.....وع

بر......نه

ا.....تزاز

کا.....لی

معنی کلمه ی مشخص شده راداخل کمانک بنویسید.
هرکه دراین چند خصلت کاهلی بورزد،به مقصدنرسد)..............................(.
حروف به هم ریخته رامرتب کنید وکلمه ی جدید بسازید.
ع – ت – م  -ن ...........................ج – ا – ع – ش  -ت ..........................غ – ی – پ – م  -ا..........................
واژه ی مناسب راانتخاب کنید ودرجمله بنویسید.
بازرگان  .............................فرزندانش چندخصلت رادرزندگی خود به کارگیرند(.می خاست – می خواست)
کلمات به هم ریخته را مرتب کنیدوجمله بسازید.

5

6

یکی  ،از،دانایی  ،نعمت ها ،این ،و،هوشیاری  ،است
زیرکلمه ی درست خط بکشید.
چنان که( فروغ  -فروق )آتش ارهرچه تالش کنند کم شود،بازهم شعله ورمی گردد.
از ترکیب واژه های دو گروه کلمات جدیدبسازید وبنویسید.
شهرت  ،حیرت  ،میهن  ،جنگ ،هم  ،لگد

جو  ،دوست  ،کوب  ،طلب  ،راه ،آور

7

غلط های امالیی را درمتن زیر پیدا کنیدوشکل درست آن هارابنویسید.
8

محّمد بن زکریای راضی،پزشک ودانشمند بلند آوازه ی ایرانی بودکه درکنارکاردرکارگاه،درکالس درس استادان هم
حاظر می شدوبا دقّت به هرف های آنان گوش می دادوتا چیزی رانمی فهمید،به سادگی ازآن نمی گزشت.
.........................................................................................................................................................................

1

واژه های مخالف را پیداکنید وکنار هم بنویسید.
...................................

....................................

کهن ،مفید ،ابتدا،فراز ،بی فایده  ،جدید  ،انتها ،فرود
.....................................

...............................

از میان موضوعات زیر یکی را به دلخواه انتخاب کنید ودرباره ی آن بنویسید.
الف  :شرح حال یا خاطره ی یکی از کسانی که در راه دفاع از میهن فداکاری کرده اند.
ب :داستان شعر چنا روکدوبن را به نثر ساده بنویسید.
ج :خاطره ای که من دوست دارم.
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لینک عضویت درکانال تلگرام فصل پنجم
https://telegram.me/kelaspanj

بازخورد آموزگار

موفّقیّت شما آرزوی ماست!

