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 )سری اول(  پنجم ابتدایی فارسینمونه سوال نام و نام خانوادگی:                                   

 های زیر را بنویسید.  م معنی واژهه( 1

 الف( عجیب: 

 ب( عمیق: 

 ج( عظیم: 

 مناسب است؟ (وارکدام واژه برای پسوند )( 2

 د( کار                  ج( خیال                    امید      ب(               شور     الف(

 ترکیب شوند و معنای متفاوتی داشته باشند.  (گاهدو کلمه بنویسید که با )( 3

 

 ( مخالف کلمات زیر را بنویسید. 4

 :الف( دیر

 ب( قطع: 

 ا بنویسید.ها رو معنی آن کلمات زیر را کامل کنید( 5

 الف( خار + بن:

 ب( هیجان + انگیز:

 مفهوم بیت زیر را بنویسید.  ( 6

 او را چنار گفت که ای کدو                         با تو مرا هنوز نه هنگام داوری است
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 کدام گزینه هم معنی کلمه تاالب است؟( 7

 د( افتادن ج( دشواری               ( طناب                 الف( برکه               ب

 .زبان ساده بنویسید ههای زیر را ب بیت (8

 میهوایش موافق به هر آدمی                  زمینش سراسر پر از خرالف( 

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

 اسکندر                 آهنگ ایران کردقتی که وب( 

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

 های زیر جمله بسازید. با واژه( 9

 الف( سردار شجاع:

 پاه عظیم: ب( س

 های زیر را گسترش دهید.  جمله ( 10

 الف( علی به خانه برگشت:

 بارید:ب( برف می

 معنی کدام کلمه با سه کلمه دیگر متفاوت است؟ ( 11

 الف( نرم           ب( لطیف             ج( عجب              د( نازک

 خواند چیست؟زمان فعل در جمله مینا درس می( 12
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 کلمات مناسب پر کنید.   باای خالی را جاه( 13

 الف( نگاهی که با تحسین و تشویق آمیخته است نگاه ............................... است.  

 شعر ایران اثر .................................... است. ب( 

 .. را در ایران بنیان نهاده بود.  دویست سال بود که کوروش سلسله ...................................ج(  

 یاد شده است.  (نقش جان ما.............................. به عنوان ) د( در سرود ملی از

ه( هر کشوری برای اینکه پیشرفت کند نیازمند همکاری، از خود گذشتگی و  ......................  

 است. 

 د. یر را مشخص کنی( درستی و نادرستی هر یک از عبارات ز14

 . تابلو عصر عاشورا اثر استاد فرشچیان است الف(

 مثنوی معنوی است. لقاسم فردوسی اکتاب مشهور ابو ب(

 سعدی در یکی از مدارس نظامیه تحصیل کرده است.  ج(

 لمنامه نویس است. فینویسد کسی که متن نمایش را می د(

 د است. کلید موفقیت و سربلندی ملت اتحا ه(

 

 

 

 موفق باشین
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