


 

 نام و نام خانوادگی :
 امال  سئواالت امتحان درس :

 نوبت اول 
                            پنجمپایه : 

             کالس :  نام
 نام دبیر :

  

 باسمه تعالی

 

 
 

  5  تعداد سئوال :           2تعداد صفحه :    

     تاریخ آزمون :  
 مدت امتحان:  
 

 

 امام صادق علیه السالم می فرمایند: ردیف

 هر کسی که برای دوست و رفیقش دعا کند تا مشکلش برطرف شود ، خداوند فرشته ای قرار می دهد تا برای او دعا کند و 

 مشکالتش حل شود.

 

 بارم

 در متن زیر جاهای خالی را با حرف مناسب پر کن.عزیزم ،   1

 

 اسکندر با س.....اهیان خود در خاک ایران می ...اخت و به سوی ت....ت جمشید پیش می رفت.

او برای ورود به پارس می بایست با لشکریانش از گ...ر گاهی در میان کو...های سر به فلک 

 .کشیده بگ...رد

دعا برای پایند.....ی و جاودانگی ملّت و کشور پایان می یابد. کشوری که سرود ملی کشورمان با 

با تاریخ ک....ن و اف...خارات بزرگ در جهان می درخشد. در آینده نیز به یاری خدا با گام های 

 استوار فرزندان خویش به سوی سا...ندگی و ....ربلندی پیش خو...هد رفت.

 

 تب کن و کلمه معنی دار بساز.گلم ، حروف به هم ریخته را مر  2

 

 و-ر-م-پ-ت-ا-ص                 ا-ت-خ-ت            ل-ی-م-م-ت              ص-ش-ع-ا-ج  

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

 

 کلمات به هم ریخته را مرتب کن و جمله بساز.  3

   

 بود –را  -زیبا –کرده  -طاووسی   –رنگارنگش   –باز  -و  –چتر                      

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

 

 در متن زیر غلط های امالیی را پیدا کن و درست آن را بنویس.  4

  

محمد بن زکریای راضی ، پزشک و دانشمند بلند آوازی ایرانی بود که در کنار کارگاه در کالس درس  

استادان هم حاظر می شد و با دقت به هرف های آنان گوش می داد و تا چیزی نمی فهمید به 

 ساده گی از آن نمی گزشت.

 

 

 مهر

 آموزشگاه



 

 

 خوب گوش کن و متنی که خوانده می شود را با دقت بنویس.
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 عزیزم!

 همیشه حرف راست و حقیقت را بگو 

 حتی اگر به ضرر تو باشد.


