


 

 

 «به نام خالق زیبایی ها»

 دبستان دولتی امام خمینی)ره(                                 پایه ی پنجم بخوانیم و بنویسیمآزمون درس: 

 20/11/1931تاریخ امتحان:                                                                                  تعداد سواالت:

 دقیقه  62مدت امتحان:                                                                            نام و نام خانوادگی:

 رسول اکرم)ص(               دانایی رسد، متواضع می شود.انسان بلند مرتبه چون به فهم و 

 متن سواالت ردیف

 .در عبارت های زیر معنی واژه های مشخص شده را بنویسید الف
 

 را می شنوی؟        ) ....................... (    ؛    ) ....................... (  تاالب، صدای ماهی های درنگاندکی  .1

 ) ....................... (            بیدبُن از هم گسیخت هایرشته  .0

 ) ....................... (     انِ مُرده را   ـدرخت بیخِر، آب داد ـاب. 9

 و بدبو شده بودند.    ) ....................... (  فاسدبعضی از گوشت ها خشکیده و بعضی . 4

 ) ....................... (      د.  ـبورزد، به مقصد نرس یـکاهلهر که در این چند خصلت، . 1

 ) ....................... (    .مهرگانفردا که بر من و تو، وَزَد بادِ . 6

 .......... ( .........) .............   «.    حاصل کنم!تو باز گرد که من فردا زر تو » حاکم فرمود: . 7

 ایمان ماست. ) ....................... (     فرِِّ. بهمن، 8

 ) ....................... (  ایران کرد.   آهنگِوقتی که اسکندر       .3

  ) ....................... ( ؛     ) ....................... (    ، آغاز گشت.باختراز سوی  سهمگینناگاه تاخت و تازی . 21

 ................. (.........) ......    خود را بر کوه نتابانده بود.  زرّینفروغ . آفتاب، هنوز 11

 ) ....................... (       که در النه ی ماکیان، بُرده دست    به خاطر دَرَست       خُردی. هنوزم ز 01

    ....................... ()    ، کتاب را بستم و به آقای فرهنگ تحویل دادم.ناگزیر. 91

 .کنید کاملهم (  –نیز  –ف ربط ) امّا وجاهای خالی را با حر ب

 رمهری داشتند...... در کنار پدر و مادر، فضای گرم و پُ..بازرگان زندگی خوب و آرامی داشت. فرزندان ........ 1

 ............... تأیید کرد.مریم گفت: آنها از تدریس آموزگار خود لذِّت می برند. علی . 0

 . مسعود کاغذ و قلم را از دوستش گرفت ............. نمی دانست از کجا شروع کند و چه بنویسد.9

 .مشخص کنید *گزینه ی درست را در هر سوال با عالمت  پ
 

 است؟ آمده گزینه کدام در «بُرنا – بلند – سرد –آغاز ». متضاد کلمه های 1

  پیر – خار – زشت –گرم ب(                      جوان – زیبا – تاریک –کوتاه الف( 

 جوان – زیبا – سوزان –پایان د(                             پیر - کوتاه – گرم –پایان  ج(  
 

 کدامیک از آفریده های ساکت خداوند هستند؟. 0

    ویز ویز زنبورعسل –شُرشُر رودخانه ب(                صدای پرندگان –قطره های باران الف( 

    وزش باد –صدای جیرجیرک ها د(                             روشنایی روز –تاریکی شب ج(   





 

 

 کم کنید.(نمره  02نمره از  1به امالی زیر، چه نمره ای می دهید؟ ) برای هر غلط . 10

لتیدند و در میان سپاه اسکندر می افتادند؛ برخـی نیـز در راه بـه    قسنگ ها با قوّت هرچه تمام تر، به پایین کوه می »

یرت آور در میان مقدونی ها فرود می آمدنـد.  هرد می شدند و با شدّتی وگی یا سنگی دیگر بر می خوردند و خه برآمد

اومت کردند قتوانست حلقه ی محاسره ی سپاه دشمن را بشکافد. آن قدر مخود، آریوبرزن با شمار اندکی از سپاهیان 

    «گ مردانی که تن به خفِّت و خاری ندادند، و با قرور و افتخار، شهادت را برگذیدند.ربز. که همگی کشته شدند

 10د(                                   16ج(                                 11ب(                               14 الف(
 

 چیست؟« غَمَت مَرِساد»منظور از « ای ایران، غَمَت مَرِساد / جاویدان، شُکوهِ تو باد» در بیت . 19

 امیدوارم غم نبینی.( ب                                                   غمت افزون باد.الف( 

 غم بر تو رسیده است.د(          نرسانی.آرزو می کنم غم خود را به هیچ کس ( ج
 

 بیت زیر به مفهوم کدام ضرب المثل نزدیک است؟ . 14

 «پدر، خنده بر گریه ام زد که هان!           وطن داری آمـوز از مـاکیـان»               

 ب( دشمن، نتوان کوچک و بیچاره شمرد.                       الف( با یک گل بهار نمی شود.              

  د( زخم زبان، بدتر از زخم شمشیر است.                   ج( میهن دوستی، نشانه ی ایمان است.     

 .دهیدبه سوال های زیر پاسخ  ت
 

 منظور از خنده ی گل چیست؟« گل بخندد بر سرِ گل بوته ها       پُر کند بویِ خوشِ گل، باغ را»در بیت:  .1

 
 . بیت های زیر را معنی کنید. 0

 که خاکش گرامی تر از زرّ و سیم                       عَنبر نسیمخوشا مرزِ ایرانِ الف( 

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

 زندـچو خواهی که از بد نیابی گَ      گرای و بدو شو بلند          ب( به دانش  

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

 دارد؟چه پیامی « صدای سرود زاغ بورها، سکوت کویر را شکست.». به نظر شما جمله ی 9
 

 

 جمله های زیر را کامل کنید.. 4

 ................................................................یعنی کسی که .................           ....      .....آموز + گار = ...................

 ................................................................................یعنی ..............        .....         ..........خـار + بُـن = .............

 ..................................................که ............. به کسی می گویند              ...  ..............= ........... دوستکتاب + 
 

 میان صداهای زیر، گوش دادنی ها و شنیدنی ها را جدا کنید و بنویسید.از . 1

 «ی، صدای باد پاییزی، سرود ملِّصحبت پدرشُرشُر باران، » 

 



 

 

 جدول زیر را کامل کنید.. 6
 

 جمله ی گسترش یافته جمله ی کوتاه

  در دشتی، پروانه ای زندگی می کرد.

 عطر بود.و خوش  قشنگحیاط قصر پُر از گل های رنگارنگ،  
 

 :شعر حفظ * ث

 بیت های زیر را به ترتیب شماره گذاری کنید.« رقصِ باد، خنده ی گُل»با توجه به شعر

 سبــز گـردد، شـاخسـاران کـهن      و آرَد، درخـت نــارون       رگِ نــــبـ                           

 چشمه کم کم خشک شد، بی آب شد             باغ و بُستان، ناگهـان در خواب شد                          

 اداب و قشنگـزرد شد آن چتـر ش         درخت نـاروَن، شد رنـگ رنـگ     تک                          

 اران می شودبـار دیگـر، چون بهــ     ییــز و زمستــان می رود        ل پـاـفص                          

 :نگارش*  ج

 از میان موضوع های زیر، یکی را به دلخواه انتخاب کنید و درباره ی آن دو بند بنویسید.

 الف( شرح حال یا خاطره ی یکی از کسانی را که در راه دفاع از میهن، فداکاری کرده اند.

 .آخر مدرسه ب( صدای زنگ 

 ج( خاطره ای که من دوست دارم.  
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 عنبری؛ عزیزانم موفق باشید   «باغ اندیشه تان شکوفه باران باد.»

 .............................موضوع: ......................................................................................................................

 


