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

 مصراع دوم بیت زیر کدام است؟( 1

 سپیده ما گلگون است.

 الف( که دست دشمن، در خون است

 ی است ، راه حق، راه بهروزماه ب( را

 ج( اتحاد، اتحاد رمز پیروزی است 

 ها پر خون است د( اگرچه دل

 جمع و مفرد در کدام گزینه نادرست است؟( 2

 ج( حوادث: حادثه          د( فواید: فایده   نور      ب( انوار:   الف( احکام: حکما       

 کدام کلمه جمع نیست؟( 3

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

 کدام گزینه یک کلمه ساده است؟ ( 4

 ها  ( ایستگاهاهان         دالف( تماشاخانه          ب( سنگالخ         ج( گی

 کدام مثنوی از آثار نظامی نیست؟( 5

 ب( شیرین و فرهاد        ج( هفت پیکر       د( مخزن االسرار  الف( خسرو و شیرین        

 کدام گزینه مخالف کلمه تند و سریع است؟( 6

 د( ناگهان    الف( ناآرام              ب( با عجله         ج( آرام           
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 معنی لیل و نهار چیست؟( 7

 

 کند؟ه میای اشارنکتهبیت زیر به چه ( 8

  دلی که سخت ز هر غم تپید شاد نماند 

 کسی که زود دل آزرده گشت دیر نزیست

 ها تفاوت دارد؟کدام گزینه با بقیه گزینه( 9

 الف( ضعف شنوایی

 ب( راه ترقی 

 ج( فیلم دیدنی 

 د( نشانه کنجکاوی 

 کدام گزینه پسوند ندارد؟ ( 10

 د( برادر وار              ج( سوگوار                 ر     ب( امیدوا            الف( دشوار   

 های زیر را بنویسید. معنی هر یک از واژه( 11

 الف( ضمیر:

 ب( نامدار 

 بیت زیر را به زبان ساده بنویسید. ( 12

 گویند راز  از ضمیر خاک، می                         و با دست دراز   با زبان سبز 
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 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  ( 13

 گویند.  ها را دوست دارد .................................... میبه کسی که انسانالف( 

غروب غروب   ب( یعنی  انگیز  خیال  ......... های  و   ........................ که  را هایی   .................

 .  انگیزدبرمی

 است.   ق آمیخته است نگاه .................................. نگاهی که با تحسین و تشویج( 

 کمتر کسی است که نگاره ............................. استاد فرشچیان را ندیده باشد.  د( 

.............. نویسنده و ............................. سرشناس  .....................  ،خواجه نصیر الدین توسیه(  

 با خود اندیشید.  ایرانی

 شخص کنید. ( درستی و نادرستی هر یک از عبارات زیر را م14

 هستند. یا مخالف یکدیگر  الف( گل و خار متضاد

 توانند به خوبی خدا را پرستش کنند.  ها میتنها انسانب( 

 جالل آل احمد شاعر بسیار معروف و مشهوری است.   ج(

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

 نویسد نمایش نامه نویس است.  کسی که متن نمایش را میه( 

 

 

 

 موفق باشین
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