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

 معنی هر یک از کلمات زیر را بنویسید. ( 1

 الف( جاودان:

 ب( متانت:

 ج( شریف:

 های ساکت خداوند چیست؟منظور از آفریده( 2

 

 بیت زیر را به زبان ساده و روان بنویسید. ( 3

 توحید گوی او نه بنی آدمند و بس             هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد 

 متضاد کلمات زیر را بنویسید.  ( 4

 الف( جاهل:

 ب( باختر:

 ها، منظور از گل بخندد چیست؟در مصراع گل بخندد بر سر گل بوته( 5

 نباشد تن من مباد از کدام شاعر است؟ شعر چو ایران  ( 6

 احساس خود را از شنیدن سرود ملی در یک بند بنویسید. ( 7
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 های زیر را بنویسید. معادل فارسی کلمه( 8

 الف( موس:

 ب( هلیکوپتر:

 ج( کوپن: 

 شعر ای ایران در چه قالب شعری سروده شده است؟ ( 9

 اضافه شده است؟های زیر پسوند گر به کدام یک از گزینه( 10

 الف( ستمگر                ب( دادگر                ج( نمایشگر               د( سنگر 

 های زیر با بقیه متفاوت است؟کدام یک از گزینه( 11

 الف( خاک پاک       ب( خاک میهن            ج( تاریخ کهن               د( افتخار بزرگ

 بیت زیر را معنی کنید.  ( 12

 وقتی که اسکندر            آهنگ ایران کرد

 یک بند بنویسید که در آن حروف ربط )اما، و، سپس( بکار رفته باشد. ( 13

 

 کرد چیست؟ها پنهان میمنظور از عبارت خورشید، نورش را پشت کوه( 14

 

 های زیر را بنویسید. جمع عربی کلمه ( 15

 ب( قلب:                                               معدن:  الف( 
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 درستی و نادرستی هر یک از عبارات زیر را مشخص کنید. ( 16

 شعر کاجستان سروده محمد جواد محبت است. الف( 

 باب اول گلستان سعدی در اخالق درویشان است. ب( 

 شعر چو ایران نباشد تن من مباد اثر فردوسی است. ج( 

 پرچم هر کشور نشانه استقالل آن کشور است. د( 

 تابلو عصر عاشورا اثر استاد فرشچیان است.ه( 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  ( 17

 ....................................... نام گذاری شده است. قسمتی از سیاره زهره به نام الف( 

 گویند. به جایی که کوه فراوان داشته باشد .................................. میب( 

 شوند.ها بر اساس ....................................... تنظیم مینامهلغت ج( 

 گویند.  .... فرهنگ نامه یا دانش نامه میبه ...............................د( 

 گویند.  هایی که برای مراجعه و تحقیق است ...................................... میبه کتابه( 

 

 

 

 

 موفق باشین
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