


 یکی از مزایای نویسندگی کاهش استرس می باشد

 

 های زیر را با حروف مناسب کامل کنید.کلمه -1

  یم....  عـ  -د                         ثیر .... تـ  -ج              فـ....ل   -ب                یف.... لـ  –الف 

  ور....  امپرا  -ز                         ظر .... منـ  -ر               رگان....مـ  -و                   لی.... کا  –ه 

 های ربط )اما ، زیرا، ولی، چون( پر کنید.با یکی از نشانه جاهای خالی را -2

 دانست از کجا شروع کند و بنویسد.علی قلم و کاغذ را از پدرش گرفت ................. نمی  –الف 

 کنم.به خداوند ایمان دارم تمام مشکالت زندگی را تحمل می.................   –ب 

 او در درسهایش موفق شد ................. خیلی تالش کرده بود. –ج 

 کلمات بهم ریخته را مرتب نموده و جمله را بنویسید. -3

 است. –گیری بهره –در  –از  –هوشیاری  –دانایی  –کارها  –موفقیت  –یکی  –های شرط

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

 ی جدیدی بسازید.کلمات گروه الف و ب واژهبا ترکیب  -4

 

 ی کوتاه بنویسید.ی زیر یک جملهی گسترش یافتهبرای جمله -5

 «کرد.های زیبا و خوشرنگ زندگی میای با بالدر دشتی بزرگ ، پروانه»

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

 پر کنید (»«، : . ! ؟  )های  جاهای خالی را با نشانه -6

 خرس گفت ....  ..... عجب کندوی بزرگی ......  حتما پر از عسل است ......   ....... 

 ........ و مقداری عسل برداشت  در حالی که آهسته قدم بر میداشت ........... آرام آرام به سمت کندو رفت

ان تعداد زیادی زنبور بیرون پریدند و به خرس حمله کردند ........... خرس در حالی که فرار می کرد گفت ........ ....... من ناگه

کاری نداشتی آن ظرف ما با شما کاری ندارم ..........  از من فاصله بگیرید ........ .........  یکی از زنبورها گفت .........   ......... اگر با 

 در دست تو چه می کند .........  ......... عسل

 .و یک اسم مناسب برای این داستان انتخاب کنید یدده ت خواسته شده پاسخالنوشته ی زیر را با دقت بخوانید و به سوا -7

 ........................................... 
ولستوی نویسنده ی مشهور، در خیابانی راه می رفت که ناآگاهانه به زنی برخورد کرد.زن بدون معطلی شروع روزی لئو ت 

هش را از سرش التولستوی کبه فحش دادن و ناسزا گفتن کرد. بعد از مدتی که خوب تولستوی را فحش داد و آرام شد، 

زن که تازه متو جه شده بود  .من لئو تولستوی هستمبرداشت ومحترمانه معذرت خواهی کرد و در پایان گفت : خانم ، 

 97/..../...تاریخ             آزمون نوبت اول     نام و نام خانوادگی:

 یکی از مزایای نویسندگی کاهش استرس می باشد

 دقیقه50مدت:     پایه پنجم         درس اول تا نهم نوشتاری

 

 ی جدیدواژه

 حافظ -فروش  –گزار  –آور  –امید  گروه الف :

 کتاب - خدا – نام – پر – سپاس : گروه ب



چراشماخودتان را زودترمعرفی :ایشان چه کسی هستند،بسیار شرمنده و خجالت زده شده بود.عذر خواهی کرد و گفت 

  .نکردید؟ تولستوی در جواب گفت : شما آنچنان غرق معرفی خودتان بودید که به من مجال این کار را ندادید

 چرا آن خانم به آقای تولستوی فحش و ناسزا گفت؟ _الف

 آقای تولستوی در مقابل رفتار زشت آن خانم چکار کرد؟ _ب

 چرا آن خانم شرمنده شد؟ -ج

 چرا آقای تولستوی خود را زودتر معرفی نکرد؟-د

 بند بنویسیددو یک از موضوع های زیر را انتخاب کرده و در مورد آن حداقل  -8

 ن می توانستید چه کسی را ببینیدو یا کجا باشید؟چرا؟الداشتید ادوست -

 (دبو-جاده-قطار-سوخت-شرکت -خسته – خورشت–شب -زمستان)یک داستان کوتاه بنویسید که کلمات  -

 اید و آن را دوست دارید شنیده الصدایی که قب -

 وسایل سفر در گذشته، امروز و فردا -
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یلی خ ارزشیابی                                            

 خوب

قابل  خوب

 قبول

نیاز به تالش 

 بیشتر

 موضوع

     .ت مربوطه پاسخ درست داده استالمطلب را با دقت خوانده ،درک کرده وبه سوا

     .درس ها ی کتاب را خوانده و درک کرده وبه سواالت مربوطه به درستی پاسخ داده است

     الت گسترش یافته را کوتاه نمایدمی تواند جم

     .می تواند درمورد موضوع داده شده فکر کرده و چند بند بنویسد

     بدرستی استفاده کرده»«( ، : . ! ؟  از عالئم سجاوندی )

 رزیابی معلم:ا  ارزیابی والدین:

 


