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 گزینه درست را با عالمت تیک مشخص کنید.-1
 ؟کدام گزینه هم معنی  کلمه تاالب استالف(

 افتادن(4   سختی(3               طناب(2   برکه(1
 ؟کدام گزینه هم خانواده کلمه طبیب نیستب(

 طب(4          طبابت(3       طبیعت(2  مطب(1
 ؟امالی کدام کلمه با توجه به معی درست استج(

 فروق:روشنایی(2     احتزاز:باال بردن(1
 ضامن:کسی که مسئولیت کاری را می پذیرد(4     عضمت:بزرگی(3
 ؟پاینده استکدام گزینه مخالف کلمه د(
 مقاومت(2    ناپدار(1

 باقی(4    پایداری(3
 درست یا نادرست بودن جمله های زیر را مشخص کنید -2

 .خدا نگه دار من است(،در مورد انسان تنبل است;عبارت)بخور بخواب،کار من استالف( 
 سام جوان زورمند بود،با موهای سفیدب(

 ج(مدارس نظامیه در شهر ری ساخته شدند.
 د(طبیب کوشید با پاسخ های ساده حسین را آرام کند

 وصل نمایید را به هم مناسب کلمات -3
 غنی(1                برونالف( 

 یاس(2                 مسکینب(
 (درون3            قناعتج(
    (حرص4    د(امید 
 واژه اضافی است یککلمه مناسب بنویسید. خالی در جاهای -4

 ای پسر-بهورزی-لطف-داریوطن -جلب کرد
 ...............آموز از ماکیان  پدر،خنده بر گریه ام زد که هان!الف( 

 فصل دوم کتاب،یعنی نام آموران امروز بیشتر توجه مرا.................... .ب(
 راه ما را حق،راه ...................... است.(ج

 ردگار در سخت ترین شرایط تالش می کنندد(دانشمندان با تکیه بر .................. پرو
 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید-5

 (کتاب مثنوی را چه کسی نوشته است؟الف
 

 ؟ تمام تالش ابوریحان برای چه چیزی بودب(
 

  97/...../....تاریخ     فارسیآزمون                   نام و نام خانوادگی:

 دقیقه50مدت:    پایه پنجم         تمام کتاب-نوبت دوم
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 ؟ ج(از شعر کار و تالش چه چیزهایی یاد گرفتید
 
 به سواالت زیر با دقت پاسخ دهید -6

 ن؟تفاوتی داردنگاه کردن با خوب دیدن چه الف( 
 

 حسین در مدت بیماری مادرش چه چیزهایی را آموخت؟ب( 
 

 با اضافه کردن یک کلمه به هر یک کلمه های زیر یک ترکیب بسازید.)مانند نمونه(ج( 

 شخصیتِ بزرگ بزرگ ــِـ شخصیت

    کوره

    مدافعان

    همراهی

    دست و پا
 ؟ترتیب حروف الفبا بنویسیدکلمه های ساخته شده در قسمت)ج( را به د(
 
 (حروف جا افتاده در متن زیر را بنویسیده

به درجه بکشید  یکی از بزرگان،بیمار شده بود،چنان که تـ....وّر می کرد،گاو شده است و می گفت:)مرا بکشیدکه از گوشت من ...... ریسه ،نیکوآید.کار او
 دند.سرانجام ،خـ...اجه ابو علی سینا را آوردند تا او را ...ـالج کند.که هیچ نمی خورد و ا.....بّا در مـ....الجت عاجز مان

 
 ؟درباه ضرب المثل )باد آورده را باد می برد(سه سطر بنویسیدو(
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خیلی  ارزشیابی                                            
 خوب

قابل  خوب
 قبول

 نیاز به تالش بیشتر

 موضوع

     شناخت کلمه های مترادف
     شناخت کلمات هم خانواه

     شناخت کلمات متضاد

     آشنایی با امالی درست کلمات
     توانایی جایگزین کردن درست کلمات

     توانایی تشخیص جمله درست و نادرست متن درس ها

     توانایی نوشتن متن درباره ضرب المثل
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