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 نام ونام خانوادگي:

 نام پدر:                                                                                                  

 : آموزگارنام 

 باسمه تعالي

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

 اداره آموزش و پرورش منطقه زواره

 دبستان دخترانه ام البنین

  نام درس: 

 پایه پنجم

 دقیقه  57 :آزمون مدت 

 دی ماه      01/57/       تاریخ امتحان:

  )ع(مهمترین دانش آن است که تو را به رستگاری برساند . امام علی  ردیف

های درست خط بکش و را پیدا کن و زیر کلمه ها آنی نادرست وجود دارد. در متن زیر دوازده کلمه 0

 بنویس.در جای مشخص  را  آنصحیح 

ای روان ها چشمهها و سنگاز دل سخره ،بینیم در بلندترین جای آنگاهی می ،رویمستان میحبه کو

 است.

که ها خوشکیده و بعضی فاصد و بدبو بودند چناناز گوشت یبعض ها را آوردند.چند نفر رفتند و گوشت

 گردد.می ور شعلهبازهم  ،فروق آتش را هرچه تالش کنند کم شود

چون  ،خانه استاگرچه با مردم هم ،که موشاز شما دوری جویند؛ چنان ،هنر و فضیلت باشیدگر بیپس ا

 او را از خانه بیرون اندازند و در هالک آن کوشند. ،موضی است

 های یک ملّت است.ها و خاستهعضمت ،ی افتخاراتسرود ملی خالصه

 درراهافتادند؛ برخی نیز اه اسکندر میپند و در میان سقلتیدبه پایین کوه می ،تر تمام هرچهها با قوّت سنگ

ها فرود آور در میان مغدونیشدند و با شدّتی هیرتخوردند و خورد میبه برآمدگی یا سنگی دیگر برمی

 آمدند.می

  صحیح کلمات:

 

 

 

 در مقابل جمالت صحیح )ص( و در مقابل جمالت غلط )غ( بگذارید. 2

 غ               ص                                                    شنویم.         جنبند میکه در زیر زمین میهایی را الف( صدای حشره

 غ               ص                                       تری دارد ساخته شود.     ب( بیمارستان باید در محلی که هوای پاکیزه

  غ               شود.      صداری آن غفلت ورزد تهیدست میآورد و در نگه ج( اگر مالی به دست

 غ               ص                                                 باشد.                        ی استقالل مید( هر کشوری فقط پرچم آن نشانه

 

 خل مربع مشخص کنید.( در داxپاسخ صحیح را با عالمت ضربدر ) 3

 گویند؟به کسی که دیگران را دوست دارد چه می -

 د( هنردوست               ج( خدادوست      دوستب( انسان      دوست الف( میهن

 ی قافیه کدام است؟در بیت زیر واژه -

 خاک ضعیف از تو توانا شده                            داشدهیپای همه هستی ز تو 

 زتو ،د( زتو             شده توانا  ،داشدهیپج(            شده  ،ب( شده         دایپالف( توانا, 

 



 المثل به معنای دانایی و زیرکی است؟کدام ضرب -

 دشمن خداست ،گو دروغب(                      شود گنج میسر نمی ،الف( نابرده رنج

 رسدد( بار کج به منزل نمی                                 یبازج( پیش قاضی و معلق 

 ی  سرو بن به چه معنایی آمده است؟در کلمه -

 د( ریشه سرو        سرو ج( برگ                ب( شاخه سرو                سرو الف( گل 

 معنی کلمات زیر را بنویسید. 4

 خوان:                         شوق:                           درّ:مونس:                                نغمه

 :                                  نهار:                               خصلت:                         عظیم:تأمّل

 

 

 ای جدید بسازید و برای هرکدام جمله بنویسید.برو کلمهاز پسوندهای روابتدا با استفاده  7

 (ی ،گر ،)گار

      .……………………    :     .……………………       .……………………سازنده +   

      .……………………    :     .……………………                      .……………………آهن + 

      .……………………     :   .……………………           .……………………پرورد + 

 

 خانواده و متضاد )مخالف( را پیدا کنید و در جدول بنویسید.از میان کلمات زیر کلمات هم 6

 -نو -غافل -بیدار -کهن -خواب -اعماق -حضور -آشکار -غفلت -حاضر -خواب -عمیق -مغرور -پنهان

 غرور -بیدار

 

 خانوادههم مخالف

  

 

 

 گذاری کنید و سپس شعر را بنویسید. تب و شمارهرا مر ها آنمتن زیر را با دقت بخوانید و  5

                شکوه              ازیرا ندارد                توانا بود دل سنگ و کوه 

                  بنالد                 ز نادان                 برنا بود هرکه 

                بِرَکَس          دل پیر                       ز دانش دانا بود 

 شعر

 

 

 

 



 پرسشی را پیدا کن و بنویس. ،جمله خبری ،های ربطنشانه ،نگارشی عالئمدر متن زیر  8

(   داد )کنی)   ( پاسخ گشت )   ( پرسیدند )    ( چه میو با تمام توان به آتش نزدیک شد و برمی باعجلهگنجشکی 

(     ) زمیرکنم و آن را روی آتش میی است و من مرتب نوک خود را پر از آب میدر این نزدیکی چشمه آب

ای ندارد )  ( گفت )  ( آوری بسیار زیاد است و این آب فایدهگفتند )   ( حجم آتش در مقایسه با آبی که تو می

سوخت تو وستت در آتش میپرسد )  ( زمانی که د)  ( امّا آن هنگام که خدا می کنم خاموششاید نتوانم آتش را 

 آمد )  (دهم )  ( هر آنچه از من برمیچه کردی )  ( پاسخ می

 جمله پرسشی:

 جمله خبری:

  های ربط:نشانه

 

 خودسنجی 

 آیا از آزمون خود راضی هستم؟ چرا ؟  .1

 به نظر ملم و خودم در این درس چه چیز هایی را بیشتر یاد گرفتم؟ .2

 یری  چه چیزهایی ، باید بیشتر تالش کنم ؟به نظر معلم و خودم برای یادگ .3

 برای اینکه بیشتر یاد بگیرم چه کارهایی باید انجام دهم؟ .4

 از این آزمون و نوشته های خودم چه چیزهای جدیدی یاد گرفتم ؟ .5

 سطوح عملکرد                       

 مالک ها و شواهد

 تسلط خیلی کم تسلط کم تسلط متوسط تسلط خوب تسلط کامل

      تایش س

      تماشاخانه

      رقص باد ، خنده گل

      فضل خدا

      درخت کردگان

      رازی و ساخت بیمارستان

      خرد رهنمای و خود دلگشای

      بازرگان و پسران

      چنار و کدوبن

      زیرکی

      سرود ملی

      ای ایران

      دفاع از میهن 

 
 وصیفی : بازخورد ت

 


