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 ( دوم)سری  نمونه سوال فارسی پنجم ابتدایینام و نام خانوادگی:                                   

 ی کدام واژه نادرست است؟معن( 1

 ر: خوشحالی     د( تامل: اندیشه کردن ج( ف   ب( دلگشا: خوشایند            الف( برنا: جوان   

 ا بنویسید.  های زیر رمترادف کلمه ( 2

 لذت:              الف( 

 ب( باور:

 ج( سرانجام:

 مفهوم شعرهای زیر را بنویسید.  ( 3

 الف( ز نادان بنالد دل سنگ و کوه                ازیرا ندارد بر کس شکوه 

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

 اند شمار کرد ب( فضل خدای را که تو

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

 های زیر را بنویسید.  مخالف کلمه( 4

 الف( ظالم:

 تر:ب( باخ

 شجاع:ج( 
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 های زیر کدام یک گوش دادنی است؟ از بین واژه( 5

 گ الف( خش خش بر

 ت قرآن  ب( تالو

 ج( بوق ماشین

 د( تیک تیک ساعت 

 های زیر را بنویسید.  معنی واژه( 6

 :الف( ازدحام

 ب( سماجت: 

 ج( شیوع:

 ل د( سه

 اسامی زیر را به ترتیب حروف الفبا بنویسید.  ( 7

 توحید  –لیل  –علی  –بستان  –انجم  –خورشید  –بهار 

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

 خته را مرتب کنید. های به هم ریهکلم( 8

 در   –آب  – نتوانست  –هرچه  –کرد  –را  –تالش  –بیند  –خود  –پروانه 

 ............................................................................................................................................................... 
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 وجه به معنی آن درست است؟امالی کدام واژه با ت( 9

 الف( فرست: زمان

 ب( ابرام: پافشاری 

 ج( ماحر: استاد 

 د( فارق: آزاد 

 با چهار کلمه برکه، علفزار، گلبرگ، نسیم یک بند بنویسید. ( 10

 

 بیت زیر چه معنایی دارد.( 11

 ایران کرد وقتی که اسکندر                       آهنگ

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

مخالف   توان با اضافه کردن با و بی دو کلمهای زیر نمیدر کدام یک از کلمه( 12

 ت؟ ساخ

   الف( سواد

    ب( هنر

    ج( ادب

  د( راه
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 ت مناسب پر کنید.  ماجاهای خالی را با کل( 13

 . گویند .. می........................................... است خود آگاه  هاییبه کسی که به تواناییالف( 

 ل و عظمت یک کشور است. ب( ........................ نشان افتخار، استقال

 توان ............................... نوشت. عنی چیزی که با آن میروان نویس یج( 

 گویند. ............................... می ها را دوست داردبه کسی که انساند( 

 نم به چاک کنایه از ........................................... است. بزه( 

 را مشخص کنید.   ( درستی و نادرستی هر یک از عبارات زیر14

 دگی نامه باید به تحصیالت فرد هم توجه کرد. الف( در نوشتن زن 

 توانند خدا را پرستش کنند. ها میتنها انسانب( 

 تان نویس معروف معاصر است. ل آل احمد داسجالج( 

 شود.  هنرمند به سبب عقل خود در میان مردم شناخته مید( 

 تابلو عصر عاشورا اثر استاد فرشچیان است. ه( 

 

 

 

 

 موفق باشین
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