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نمونه سوال فارسی پنجم ابتدایی (سری سوم)

نام و نام خانوادگی:

 )1متضاد کلمات زیر را بنویسید.
الف) خالصه:
ب) برنا:
 )2کدام کلمه با سایر کلمهها تفاوت دارد؟
الف) دایره المعارف

ج) دانش نامه

ب) فرهنگ نامه

د) فرهنگ لغت

 )3مهمترین منبع پژوهش چیست؟
الف) کتاب داستان ب) کتابهای درسی

ج) کتابهای مرجع د) کتابهای تاریخی

 )4مهمترین منبع تحقیق در مورد بزرگان چیست؟
الف) واژه نامه

ب) زندگی نامه

د) شاهنامه

ج) سفر نامه

 )5کدام یک از فعلهای زیر مضارع است؟
الف) خواند

ب) میخواند

ج) خواهد خواند

د) خوانده بود

 )6با فعل خواندید جملهای بنویسید که دارای مفعول باشد.

 )7مفرد کلمات زیر را بنویسید.
الف) مطالب:
ب) اعماق:
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 )8با توجه به معنی جملهها واژه مناسب را انتخاب کنید.
الف) هیچ چیز از نگاه  ...............................مینا دور نمیماند (کنجکاو ،سرد)
ب) استاد با نگاههای  ...........................هنرمندی او را میدید و تشویقش میکرد( .آمیز،
شگفت زده)
 )9واژههای زیر را به ترتیب حروف الفبا مرتب کنید.
تحویل – فرهنگ – آویزان – کوهسار
 )10مفعول جمله زیر را مشخص کنید.
طبیب میکوشید با پاسخهای ساده و کودکانه او را آرام کند.
 )11غلطهای امالیی متن زیر را پیدا کنید.
دهغان با دوستانش در صهرا به راه افتادند ،او گفت :به ساده گی از کنار علفها نگزرید و
فکر کنید.
 )12برای هر کدام از کلمات زیر دو هم خانواده بنویسید.
الف) لحظه:
ب) صبر:
 )13شعر فضل خدا سروده چه کسی است؟

 )14سرود ملی کشورمان با چه دعایی به پایان میرسد؟
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 )15جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
الف) متضاد کلمه فریاد  .................................است.
ب) شعر ایران اثر  ....................................است.
ج) نویسنده یا شاعر میتواند به اشیا جان بدهد به این کار  ...........................میگویند.
د) لغتنامهها بر اساس  ......................................تنظیم میشوند.
ه) به جایی که کوه فراوان داشته باشد  ..................................میگویند.
 )16درستی و نادرستی هر یک از عبارات زیر را مشخص کنید.
الف) خوب گوش دادن یک مهارت است و نیاز به تمرین زیادی دارد.
ب) هنرمند به سبب عقل خود در میان مردم شناخته میشود.
ج) دالوران دوران هشت سال دفاع مقدس از نام آوران معاصر کشور هستند.
د) کلمات زشت و زیبا هم خانواده هستند.
ه) اسکندر در حمله به ایران به هر شهری که میرسید آن را با خاک یکسان میکرد.

موفق باشین

