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

 های زیر را بنویسید.  معنی واژه( 1

 الف( شیر دل:

 ب( اعال: 

 ج( با روی گشاده:

 د( یزدان:

 برکه:ه( 

 های زیر را بنویسید.  متضاد کلمه ( 2

 الف( سرما:

 :ب( سرد

 ج( شب: 

 رش یافته بنویسید.  جمالت زیر را به صورت گست( 3

 الف( دیروز سرما خوردم

 ب( تلویزیون ما شکست

 نثر امروزی بنویسید.  عبارت زیر را به صورت ( 4

 هر که در این چند خصلت کاهلی بورزد به مقصد نرسد.  

 ................................................................................................... 
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 کلمات زیر را به ترتیب حروف الفبا بنویسید.  ( 5

 موذی، فروغ، استخوانی، تالش، گمنام 

 های زیر را بنویسید.  کلمه معنی( 6

 الف( خشت:

 ب( آشوب: 

 ج( کهن: 

 حید:د( تو

 به سواالت زیر پاسخ دهید. ( 7

 شاهنامه اثر کیست؟الف( 

 ود؟ شبه چه کسی گفته میزرگر ب( 

 جمله زیر را به زبان ساده بنویسید.  ( 8

 دل سام شد چون بهشت برین         بر آن پاک فرزند کرد آفرین 

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

 مفرد کدام جمله نادرست است؟ ( 9

 ج( مراجع، مرجع      د( منابع، منبع      ب( دالیل، دلیل     الف( معرف، معروف   

 امالی کدام کلمه با توجه به معنی آن صحیح است؟ ( 10

 می     ج( تحسین: آفرین گفتن    د( شوغ: عالقهالف( حوس: میل       ب( کحن: قدی
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 رستی و نادرستی هر یک از عبارات زیر را مشخص کنید. د( 11

 کتاب مشهور ابوالقاسم فردوسی مثنوی معنوی است.  الف(

 تابلو عصر عاشورا اثر استاد فرشچیان است. ب( 

 شت سال دفاع مقدس از نام آوران معاصر کشور هستند. دالوران دوران ه ج( 

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

 شاعر بسیار معروفی است. جالل آل احمد ه( 

 ت مناسب پر کنید.  ( جاهای خالی را با کلما12

 .....ق آمیخته است نگاه .....................................الف( نگاهی که با تحسین و تشوی

خیاغروبب(   غروبهای  یعنی  انگیز  را  ل   ........................... و   ............................ که  هایی 

 د.  ز انگیبرمی

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

گذشتد(   خود  از  همکاری،  نیازمند  کند  پیشرفت  اینکه  برای  کشوری  و  هر  گی 

 ......................... است. 

 معادل کلمه هلیکوپتر ....................................... است.  ه( 

 

 

 موفق باشین
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