
 نام ونام خانوادگی:                   اداره کل آموزش وپرورش جمهوری اسالمی ایران استان:            شهرستان:       

 آزمون درس: فارسی ونگارش          نوبت: اّول               نام آموزشگاه:              پایه: پنجم دبستان

 نمره( 2)معنای واژه های زیررابنویسید.(1

 بیخ:          فضل:          بّر:تماشاخانه:          درنگ:          تأمُّل:          گسیخت:          اَنُجم:          

 نمره( 0\5به کاررفته است؟) تضاد( درکدام گزینه آرایه ی 2

 الف( باِدسرد آرام برصحراگذشت          ب( چشمه جوشد، آب می اُفتد به راه

 وه وچمن والله زارکرد          د( ابر، آب دادبیخ درختان مرده راج( ُبستان می

( دربیت )ابر، آب داد بیخ درختان مرده را          شاخ برهنه، پیرهن نوبهارکرد( به کدام فصل های سال اشاره 3

 نمره( 0\5دارد؟)

 ولیل ونهارکرد( ( باتوجه به بیت )بحرآفرید وبّر و درختان وآدمی          خورشید وماه وانجم4

 نمره( 1الف( معنای آن رابنویسید.)

 نمره( 0\5ب( ازچند جمله تشکیل شده است؟)

 نمره( 0\5ج( چندکلمه ی متضاد درآن به کاررفته است؟)

 نمره( 1\5)د( این بیت شعردرکدام شعرآمده است؟ ونام شاعرآن شعرچیست؟ ونام یک کتاب شاعرآن شعررابیان کنید.

 

 نمره( 0\5رای شناخت بهتراین عالم، وجود دارد؟)چه راه هایی ب( 5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره( 2( معنای واژه های زیررابنویسید.) 6

 زیادتی:          موذی:          زر:          گزند:         رغبت:          بلندآوازه:          کاهلی:          خصلت: 

 0\5کیست؟( منظورازکلمه های مشّخص شده چیست؟) نامرد ومرددرعبارت )وزد بادمهرگان آنگه شود پدید، که ( 7

 نمره(

 نمره( 0\5است؟)( دربیت )به دانش گرای وبدو شوبلند          چوخواهی که ازبد نیابی گزند( چندجمله به کاررفته 8

 5د(           4ج(           3ب(           2الف( 

 نمره( 0\5( کسانی که می خواهند ثروت جمع کنند درردیف چه کسانی هستند؟)9

 نمره( 1ریشه ی گیاه بید.)-------------ب(           ------------------( الف( سروبن:10

 نمره( 0\5ناروکدوُبن چقدربود؟)( عمردرخت چناروبوته ی کدو، درداستان چ11

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره(  2معنای واژگان زیررابنویسید.)( 12

 چیرگی:          بی باکانه:          تحمیلی:    اهتزاز:          فروغ:          عنبر:          خّرم:          خّفت:      

 نمره( 1( چراسرودملّی دردرس سرودملّی به آیینه تشبیه شده است؟)13

 



 نمره( 0\5می باشد.)---------------ای ایران( شاعرشعر14

 نمره( 1( تاخت وتازسهمگینی که ازسوی باخترآغازگشت، چه بود، دلیل آن رابیان کنید.)15

 

 نمره( 0\5.)----------------------------------------دوست ( میهن 16

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره( 3( یک داستان راشرح دهید وشخصیت ها وزمان ومکان آن راپیداکنید.)17

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 تاریخ آزمون:

 نمره آزمون:

 

 پیروزوسربلند باشید      


