


  تاریخ امتحان :        باسمه تعالي 

 آزمون مداد کاغذی  فاارسی پنجم

 نوبیت دوم

 نام و نام خانوادگی :

 جمهوری اسالمی ایران اداره کل آموزش و پرورش 

 سال تحصیلی                            

 دقیقه  05:    مدت امتحان

 صفحه3         تعداد صفحه:

 

   

     

   
 

 

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید. )×( الف( با گذاشتن عالمت 
            درست  سرودملی هرکشورخالصه وفشرده ی افتخارات وخواسته های یک ملت است.                          -1

  نادرست
           است .                                              درست  "تعلیم"ه ی هم خانواده ی کلم"عمل"واژه ی -2

 نادرست 
           گفته می شود.                                         درست "خوش نویس "به کسی که باخط خوش می نویسد -3

 نادرست 
           درست                                                               است. .  "نادار"واژه ی "ناچار"هم معنی کلمه ی  -4

  نادرست

 گزینه ی صحیح را مشخص کنید .)×( ب( با گذاشتن عالمت 
 کدام یک ازگزینه های زیر،یک جمله است؟  -5 

د(ارتش                 ج(خوش آمدی!              ب(نام نیکویی          الف(نام نیکویی     
   اسکندر

 باتوجه به معنی هرکلمه،درکدام گزینه غلط امالیی دیده می شود؟ -6
د(ماهیچه های پا         ماهیچه های صورت ج(         ب( تعمّل کردن:اندیشیدن      الف( متانت:وقار    
 

 فارغ(به ترتیب درکدام گزینه آمده است؟ -هم معنی کلمه های)باختر -7
راحت  -د( مغرب              فراغت -ج( مشرق             دوری -ب( غرب           آسوده  -الف( ناامن   
  

 ؟نیستنددرکدام یک ازگزینه های زیردوکلمه ی نوشته شده،متضاد -8
 رفت وآمد   د(            ج( ترس ووحشت                       ب( جنگ وصلح           س وامیدواری یاُ

 پ( با نوشتن کلمه یا عبارات مناسب جاهای خالی را کامل کنید.
 مولوی( -پروین دولت آبادی -شعرچشمه وسنگ را............................... سروده است.)ملک الشعرا -9

 جهل ونادانی ( -توانی و ضعف ریشه ی اصلی ترس های نادرست در............................................ است.) نا -01
 برآمد ( -ناگهان ازآسمان بانگی ................................ . ) درشنید  -00
 خوش نام ( -کتاب ها خیلی منظم و................................. چیده شده بودند. )خوش نما  -02

 موردنظرراانجام دهید . ت( باتوجه به توضیحات داده شده درهریک ازمواردزیر،فعالیت
 دوعبارت از سمت چپ رابه عبارت های مناسبی درسمت راست وصل کنیدتاضرب المثل هاکامل شوند. -03

 خدانگاه دارمن است                                    تاپول داری رفیقتم            
 معرکه گیری               بخوروبخواب کارمن است                         
 آدم به آدم می رسد                                                                      

 قربون بندکیفتم                                                                      



 
 کلمه های به هم ریخته رامرتب کنیدوجمله بنویسید.  -04

 رصدخانه ای ( -در  -ساخت  -نظام الملک  -شهر  -خواجه  -) ری 
                                    .............................................................................................................. 

 .دیسیرا بنو ریز یعبارت ها ییمفهوم کنا - 05
 

    چشم به دهان او دوخته بود                                            کردیم یشمار لحظه

 دیبه جان خر                                                 امخون دل خورده
 کردندیم نینقش بر زم                                              کرد کسانیبا خاک 

  
 دیو به سؤاالت پاسخ ده دیسیروان و ساده بنو یه فارسرا ب ریز یشعرها یمعن -06
 

 
                       

 
 .دیسیشده است، در داخل )  ( بنو دهیآنها خط کش ریرا که ز ییهامناسب واژه یمعن -07
 

 .......................(.)..برخاست یگریهنگام آشوب د نیدر ا               ).........................( استکارسازتراز همه  قلم

 ).........................( لطف و کرم باشد.تیغا                      امشهی).........................( شد پچونتو  مهر

 دچار گشت. ی).........................( به سنگناگه            ).........................( استنهانخاک  یپرده  در
 

 کلمات هم خانواده را جدا کن و در کنار هم بنویس.-08

 
 

 شکل کامل کلمات مخفف را بنویسید.-09
 
 



 
 

 . دیشوند را به هم وصل کن یکه به هم مربوط م یهر دو کلمه ا -21
 متانت                         ی صحنه

  نیریش                         شجاعت
 نبرد                             کمال
 یاخالق                   یها تیموفق

 
 کلمه بساز ختهیبا حروف در هم ر-20
 ه ا  یه س م                            ر گ ذ ه  ر                   و خ  ط                               ط
 

 . دیکن یمعن-22
 گشاده :  یرو                         :    شی:                                  گنجا یبهبود
 :  میمال                             سنگ خارا::                                       ابرام

 محال:                                   ضمیر:                                      مهان:
 تلفیق:                                   بهل:  خامش گردانم:                         

 
 .دیرا کامل کن یخال یعبارات مناسب جاها ایبا نوشتن کلمه  -23

 (یمولو -یدولت آباد نیپرو -شعرچشمه وسنگ را............................... سروده است.)ملک الشعرا
 ( یجهل ونادان -و ضعف  ی.................... است.) ناتواننادرست در........................ یترس ها یاصل ی شهیر

 برآمد ( - دی................................ . ) درشن یناگهان ازآسمان بانگ
 خوش نام ( -شده بودند. )خوش نما  دهیمنظم و................................. چ یلیکتاب ها خ

 
 . دیسیآن کلمه رابنو اجمعیفردداده شده،م یباتوجه به کلمه ها -24

 ..................      -؛     امر    ..............    -؛    مجالس    ...............    -؛   صحابه      ............... -.................   ؛    افکار  - کتاب
 

 .      دیسیررابنویز یجزء دوم کلمه ها +-25
 ........   ،         دید و .......................        ،  نقش و ..................          ،       گشت و ..................گفت و  ...............

 
 ترکیب وصفی و اضافی را مشخص کنید.-26

 پدیده های ترسناک:                            فضای باغ:                     گل زیبا:
 

 بیت نوشته و اگر آرایه ای دارد مشخص کنید. 3بیت سوم شعر چشمه و سنگ تا از -27
 
 



 
 

 .دیمشخص شده، به سواالت پاسخ ده یو با توجه به واژه ها دیرا بخوان ریمتن زث(
 افتنی یروز برا کیبود.  اوردهیبه دست ن ییغذا چیکرد و چند روز بود که ه یم یزندگ ییکوچک در صحرا یا پرنده

از مقابل او گذشت. پرنده فورا برجست و او  یماه کینشست، ناگهان  نیدر کم یادیرفت و چون ص یباریر جوغذا کنا
 ینخواه ریمثل من س یکوچک یمهربان! با خوردن ماه یپرنده  یا» زبان به التماس گشود و گفت:  یرا گرفت. ماه

بزرگ را  اریبس یدهم که هر روز دو ماه یو قول مبه ت ،ییو مرا آزاد نما یمرا با دقت گوش کن یاگر حرف ها یشد. ول
 نانیو اگر به قول من اطم یکن لیراحت م الیو با خ یریمحل عبور دهم تا آن ها را بگ نیبا خود همراه کنم و از هم

 «بگو به خدا». پرنده گفت: «میسوگند دِه که به آن چه گفتم عمل نما یمرا به هر چه خواه ،یندار
 
 کند؟ یاشاره م یچه کس ای یزیچه چ )او( به یکلمه  -
 کند؟ یاشاره م یچه کس ای یزی)تو( به چه چ یکلمه  -
 کند؟ یاشاره م یچه کس ای یزی( به چه چنی)هم یکلمه  -
 .دیسیکلمه به هم ربط داده شده را بنو نیکه با ا ییو جمله ها دیکن دایحرف ربط در متن پ کی -
 

 د  باشید.دانش آموزان زعزیم موفق و سر بلن
 تسلط کم تسلط متوسط تسلط خوب تسلط کامل اهداف ردیف

 معنی کلمات را می داند 0
 

    

     کلمات مخفف را به طور کامل باز نویسی می کند 2
مفهوم ابیات و متن را با حفظ ارکان جمله به خوبی باز  3

 گردانی می کند
    

     به سوالت درک مطلب به خوبی پاسخ می دهد 4
     با آرایه های فارسی آشناست 5
     حفظ شعر را پاسخ داده 6
7      

 


