هس
هب انم خالق تی
آزمون فارسی نوشتاری پایه پنجم

نام و نام خانوادگی:

دی ماه

 -1در نوشته های زیر بعضی حروف پاک شده است آنها را بنویسید.

سنگ ها با قو ....هر چه تمام تر،به پایین کوه می.....لتیدند وبا شدتی حیر.....آور درمیان مقدونی ها فرود می آمدند.
هر که در این چند ﺧ.....لت کاهلی بورزد به مق.....د نرسد.هرکه از ک.....ب و کار روی بگرداند ،نه ا...باب مشیت زندگی ﺧود را
می تواند فراهم کند و نه می تواند از دیگران مراقبت نماید.
 -2کلمه های زیر را به ترتیب حروف الفبا بنویسید.

صخره -توصیف -حوادث -ﺧصلت -معلوم -افق -روحیه – وطن
-3از روی سرمشق زیر  ،خوش خط و زیبا بنویسید.

 -9کامل کنید.
گلبن یعنی .................................:

وطن دوست یعنی............................................:

 -5از میان کلمات زیر ،کلمات هم خانواده و متضاد را پیدا کنید و در جدول زیر بنویسید.
اوضاع -شوق -سرافکندگی -گریه کرد -افتخار -خندید  -وضع  -فخر -سربلندی -نومید-اشتیاق -امیدوار
مخالف

هم خانواده

 -6واژه ی جدید بسازید و مانند نمونه جدول را کامل کنید.

روز
تفکر

+

گار

+

گر

یعنی

+

آمیز

یعنی

+

انگیز

یعنی

روزگار

یعنی

دوره ای از زمان را می گویند

 -7با توجه به شعر زیر به سواالت داده شده زیر پاسخ دهید.

در راه تو کی .........دارد این جان ما؟

پاینده باد  ،ﺧاک ایران ما

سنگ کوهت ...........و .........است

ﺧاک دشتت بهتر از........است.

الف) کلمات جا افتاده را بنویسید.
ب)کلمات جا افتاده را در یک جمله بکار ببرید.
 -8متن را بخوانید و نشانه های نگارشی را به طور مناسب قرار دهید.

زاغ بور منقارش را بیرون آورد و گفت( )...()....سالم ( )...ماهی های قشنگ( )...()...ماهی ها گفتند( )...()...ما
تا کنون پرنده ای به زیبایی تو ندیده ایم ( )...به کجا می روی( )...()...()...زاغ بور گفت ( )...()...دارم به وطنم
برمی گردم ( )...وطنم جای ﺧیلی دوری است()....()....
سنجه و انتظارات

سوال
1

حروف جاافتاده را در متن قرار داده و امالی آنها را رعایت کرده است.

2

کلمات را به ترتیب حروف الفبا مرتب می کند.

3

خوش خط و زیبا می نویسد.

4

معنی کلمات مرکب را می داند.

5

کلمات هم خانواده و متضاد را دسته بندی می کند.

6

با پسوند های مناسب واژه سازی می کند و معنای واژه هارا می نویسد.

7

با توجه به محفوظات کلمات جا افتاده شعر را می نویسد و با ان ها جمله می سازد.

8

نشانه های نگارشی را به خوبی در متن قرار می دهد.

بازخورد:

عالی

خوب

متوسط

ضعیف

