تِ ًام خذاًٍذ جاى ٍ خشد

صفحه  1از 2

آزمون فارسی پنجم دبستان درس  1تا 7
نام و نام خانوادگی:

کالس:

تاریخ:

آموزشگاه :پیروزی

زمان آزمون:

طراح آزمون:

گنجینه آموزشی مدارس ایران

 -1جوالت صیش سا تا یک سطش اداهِ دّیذ.
ّ )1وِی ها آلَدگیّا سا پاک هیکٌین ...........................................................................................................................
 )2تِ یکی اص ایي صًذگیًاهِ ّا هشاجؼِ کٌیذ ...................................................................................................................
 )3تا تؼجة ًگاُ کشدم ..................................................................................................................................................
ّ -2نخاًَادُ کلوات صیش سا تٌَیسیذ.
)

سفیق (

)

تٌظین (

)

هشجغ (

)

هَفقیّت (

ّ -3ن هؼٌی کلوات صیش سا تٌَیسیذ.
جْل (

)

ًکَّیذُ (

)

تاٍس (

)

خطا (

اٍج (

)

هیسّش (

)

تذتیش (

)

ٍاّوِ (

 -4تا استفادُ اص کلوِّای دادُ ضذُ جولِّا سا کاهل کٌیذ « .سٍاج – اٍج – سًج  -خشج»
افالطَى  .............خَد سا اص سا ُ سٍغي فشٍضی تِ دست هی آٍسد.
گٌج تذٍى  ...........تِ دست ًویآیذ.
تْضاد دس اثش اسادُ ٍ پطتکاس تِ  .............ضْشت ٍ افتخاس سسیذ.
دکتش آرس اًذاهی دس ٌّگام ٍ ...........تا ،جاى ّضاساى ًفش سا ًجات داد.
-5دس ػثاست صیش کلوات ًادسست سا پیذا کٌیذ ٍ دسست آًْا سا تٌَیسیذ.
تؼضی ضة ٍ تاسیکی سا پش اص پذیذُّای تشسٌاک ٍ اضثاُ هیداًٌذ ٍلی هي دس تاسیکی ضة قذُی
آلَدگی سا اص تذى ضْش جاسٍ هیکٌنّ .وِ هشا هیضٌاسٌذ .تلِ ،دسست حذث صدُایذ .هي تا اػتواد تِ
خَد ٍ تحوّل سختیّا ضْشی تویض تِ ضوا ّذیِ هیکٌن.
 -6کلوات صیش سا تا پسًَذ دادُ ضذُ تشکیة کٌیذ ٍ کلوِ ای جذیذ تساصیذ ٍ تا آى کلوِ جولِ تساصیذ.
پیام

+

گیش

چطوِ

+

ساس

ضکیثا

+

یی

)
)

صفحه  2از 2

آزمون فارسی پنجم دبستان درس  1تا 7

تِ ًام خذاًٍذ جاى ٍ خشد

نام و نام خانوادگی:

کالس:

تاریخ:

آموزشگاه :پیروزی

زمان آزمون:

طراح آزمون:

گنجینه آموزشی مدارس ایران

 -7ضؼش صیش سا تِ دقت تخَاًیذ ٍ تِ سَاالت صیش پاسخ دّیذ.
سیِ چشدُای سا کسی صضت خَاًذ

جَاتی تگفتص کِ حیشاى هاًذ

ًِ هي صَست خَیص خَد کشدُام

کِ ػیثن ضواسی کِ تذ کشدُام

الف) دس ایي ضؼش کلوات ّن قافیِ سا پیذا کٌیذ.
ب) ایي ضؼش اص چٌذ تیت ٍ چٌذ هصشاع تطکیل ضذُ است.
ج)تِ ًظش ضوا هؼٌی هصشاع « ًِ هي صَست خَیص خَد کشدُام» چیست؟
 -8دسجولِ « لغت ًاهِ ّا اطالػات صیادی تِ ها هی دٌّذًْ » .اد کذام است ؟
الف)اطالػات صیادی

ج) تِ ها هی دٌّذ

ب) لغت ًاهِ ّا

د) اطالػات صیادی تِ ها هی دٌّذ

 -9صهاى کذام جولِ گزضتِ است ؟
الف)صّشا هی خَاّذ تِ هذسسِ تشٍد

ج) ػثاس هذسسِ سفت

ب)هشین تِ هذسسِ هی سٍد

د)جَاد ٍ صّشُ تِ هذسسِ خَاٌّذ سفت

 -11دسجولِ صیش چٌذ کلوِ ستط ٍجَدداسد ؟
« ضجاع کسی است کِ اصخطشتتشسذ ٍلی دست ٍپای خَد ساگن ًکٌذ ٍتا کوال هتاًت تشای دفغ خطشچاسُ جَیی کٌذ »
ب) دٍکلوِ

الف) یک کلوِ

 -11دستیت « جذاضذ یکی چطوِ اصکَّساس
الف )چطوِ

ج) سِ کلوِ

د) چْاسکلوِ

تِ سُ گطت ًاگِ تِ سٌگی دچاس » قیذ کذام است ؟
ج) سٌگ

ب) دچاس

د) ًاگِ

 -12هخالف کلوِ ظاّش کذام است ؟
الف ) آضکاس

ج ) پٌْاى

ب ) ًوایاى

د ) ظَْس

 -13تِ کذام کلوِ ًوی تَاى « گیي ٍ ًاک » سا اضافِ کشد ؟
الف ) سْن

ج ) تاب

ب ) غن

د ) خطن

 -14دس کذام یک اصکلوات صیش ًوی تَاى تا اضافِ کشدى « تا » ٍ « تی » دٍ کلوِ هخالف ساخت ؟
الف ) سَاد

خیلی خَب

ب ) ٌّش

ج ) ادب

خَب

د ) ساُ

قاتل قثَل

ًیاص تِ تالش تیطتش

