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 ( ششم)سری  نمونه سوال فارسی پنجم ابتدایی   نام و نام خانوادگی:                               

 های زیر را بنویسید.  معنی واژه( 1

 الف( سور:

 ب( شیر دل: 

 ج( اعال: 

 د( حکمت:

 بان ساده بنویسید. عبارت زیر را به ز ( 2

 گفت: غایت لطف و گرم باشد.

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

 کلمات زیر را به ترتیب حروف الفبا بنویسید.  ( 3

 را، تسلط، سموذی، فروغ، فضیلت، تالش

 است؟ معنی کدام یک از کلمات زیر درست نوشته شده( 4

 ( لیل: روز      ب( فضل: بخشش       ج( بحر: خشکی        د( نهار: روز الف

 کدام کلمه جمع نیست؟( 5

 د( سیمان             ج( اشکال              ب( نقاط                   الف( منابع       

 داستان بازرگان و پسران از کدام کتاب است؟  ( 6
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 ها متفاوت است؟اژهکدام واژه زیر با سایر و( 7

 ج( آفریدن              د( آثار          ب( خلقت          الف( آفرینش    

 کدام کلمه جمع نیست؟( 8

 ب( ماکیان              ج( درختان             د( افکار          الف( شاهان    

 امالی کدام واژه با توجه به معنی آن درست است؟( 9

 الف( فرست: زمان

 ( ابرام: پافشاری ب

 ج( ماحر: استادکار 

 ارق: آزاد و رها د( ف

 معنی و مفهوم هر قسمت را ساده و روان بنویسید.  ( 10

 الف( ایران ای سرای امید                بر بامت سپیده دمید 

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

 جاویدان شکوه تو باد ب( ای ایران غمت مرساد               

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

 برای کلمات زیر دو هم خانواده بنویسید. ( 11

 :الف( صبور

 ب( لحظات: 
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 درستی و نادرستی هر یک از عبارات زیر را مشخص کنید.  (12

 الف( کتاب مشهور ابوالقاسم فردوسی مثنوی معنوی است.

 تابلو عصر عاشورا اثر استاد فرشچیان است. ب( 

 کلید موفقیت و سربلندی ملت اتحاد است. ج( 

 د( جوامع الحکایات اثر محمد عوفی است.  

 ده هستند.  حر و بر با هم خانوا ه( ب

 دانست؟ چرا؟زی را آفت هنر میاستاد امامی چه چی( 13

 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  ( 14

 شعر ایران اثر ............................ است.   الف(

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

 ............ است..............

 یاد شده است.  (نقش جان مادر سرود ملی از ................................ به عنوان )ج( 

 سرود ملی کشور معموال ............................ اما پر معنی و با محتواست.  (د

 ر است.  پرچم هر کشور نشانه ....................................... آن کشوه( 

 

 موفق باشین
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