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

 معنی کلمات زیر را بنویسید.  ( 1

 الف( کهن: 

 ب( انجم: 

 ج( توحید

 ها جمله بسازید. نو با آ کلمات به هم ریخته را مرتب کنید( 2

 ، تکانخورندها، در، می، برگها، نسیم، فقط، وعلف 

 مفرد کدام کلمه درست نیست؟( 3

 الف( حکایت: حکمت 

 سوانح: سانحه ب( 

 حوادث: حادثه ج(

 د( ستارگان: ستاره 

 جمله زیر را گسترش دهید.  ( 4

 کتاب را بستم:

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

 دانست؟ چرا؟می چه چیزی را آفت هنر میمااستاد ا( 5
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 د.  سیویمتضاد کلمات زیر را بن ( 6

 الف( سرما:

 ب( سرد:

 : ج( شب

 های زیر را به ترتیب الفبایی مرتب کنید.  کلمه ( 7

 تحویل، فرهنگ، سپاهیان، کوهسار 

 مصراع دوم سپیده ما گلگون است چیست؟( 8

 

 ترادف کلمه ناگزیر چیست؟م( 9

 

 های زیر را بنویسید.  جزء دوم کلمه ( 10

 الف( گشت و ....................

 .........................ب( دید و 

 ج( زد و ........................... 

 مفهوم کنایی عبارت زیر را بنویسید.  ( 11

 ام وردهخون دل خ                   کرد لحظه شماری می

....................................................................................................... 
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 ات زیر را مشخص کنید. ( درستی و نادرستی هر یک از عبار12

 اهنامه دارای سراسر شعر است.الف( ش

 دیک هستند. ب( کلمات مترادف فقط از نظر معنایی به یکدیگر نز

 دادن یک مهارت است.گوش  بج( خو

 . د( شجاعت نترسیدن از تمام حوادث است

 ه( باب اول گلستان سعدی در اخالق درویشان است. 

 ی خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  جاها (13

 .شودبه سبب .......................... خود در میان مردم شناخته می دهنرمنالف( 

را سر راه می(  ب ایران هر شهری  به  با خاک یکسان ................................. در حمله  دید 

 کرد.می

 ......................................... است.  ج( تابلو عصر عاشورا اثر 

 . شعر کاجستان سروده ............................... استد( 

 . ...................................... استمعنی کلمه کردار . ه( 

 

 

 

 موفق باشین
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