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آزمون عملکردی درس امال پنجم دبستان
نام ونام خانوادگی:

آموزشگاه:

نوع آزمون:

کالس :پنجم

طراح سوال :حیدر احمدی

زمان آزمون 51 :دقیقه

5

دانش آموز زرنگ ومهربان من،
هر کدام از کلمه های داخل پرانتز که صحیح است را با خط خوانا در جای خالی بنویس.

خلیفه بغداد(.................،قالمی -غالمی) داشت به نام فتح ،فتح بسیار نجیب و درست کار بود.
از همین روخلیفه او را به فرزندی (............پذیرفته -پزیرفته) بود و وی را از فرزند خود نیز (.................ازیزتر -عزیزتر)
می داشت.
رود (...............می قرید – می غرید) و می خروشید و فتح را با خود می برد.
در کناره ی رود به (...............حفره ای –هفره ای) رسید که موج در دیواره ی آن ایجاد کرده بود.
خلیفه ازتخت به زیرآمدوبرخاک نشست وگفت:هرکه فتح رامرده بیابدو بیاورد او را (............حذار-هزار)دینار ...............
( اتا -عطا) کنم.
و سوگند یاد کرد که تا زمانی که فتح را نزد من نیاورند ومن او را بینم(...........،تعام -طعام) نخورم.
با جریان تند آب(....................مالحان-مالهان) به آب زدند،شنا کردند و در پی یافتن فتح (..................لحظه ای -لهضه
ای) از پای ننشستند.
خلیفه با شنیدن ماجرایی که بر فتح گذشته بود فرمان داد تا در تمام شهر ندا دهند:مردی در دجله نان می افکند کیست؟
به دربار بیاید.خلیفه قصد (......................سپاسگذاری-سپاسگزاری) از او را دارد.
خلیفه گفت  :نشانی را درست گفتی حال بگو ببینم چند(....................وغت-وقت) است که در دجله نان می افکنی؟
مرد گفت :یک سال است .خلیفه پرسید (.......................... :مقثود-مقصود) تو از این کار چه بود؟
در جمله ی زیر دو غلط امالیی وجود دارد آنها را پیدا کن و صحیح آنها را در کادر پایین بنویس.

خلیفه به آن مرد در نزدیکی دروازه ی بغداد ،چند غطعه زمین بخشید؛ مرد بر زمین های خود کار می کرد .و از
ثروت خیش به نیازمندان می بخشید.
.................................................................
...............................................................

انتظارات آموزگار
آیا توانسته است کلمه ی مناسب را انتخاب کند .
آیا در زمان مشخص شده آزمون را به پایان رسانده
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