بسمه تعالی

دبستان:

آزمون فارسی پنجم ابتدایی

کالس:

(فصل چهارم)

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:
مدت آزمون:

www.barttar.ir

 -1معنی کلمات زیر را بنویسید.
خوار:

ناگوار:

سروده:

جفا:

والیت:

اتحاد:

 -2جمالت درست را با عالمت  و جمالت نادرست را با عالمت  مشخص نمایید.
الف – تابلوی عصر عاشورا  ،اثر استاد فرشچیان است.
ب – سعدی در یکی از مدارس نظامیه تحصیل کرده است.
ج – دالوران دوران هشت سال دفاع مقدس از نام آوران معاصر کشورمان هستند.

 -3منظور از جملهی «جامعه برای حفظ خود به شمشیر ،قلم و دینار نیازمند است » .چیست؟
 -4استاد امامی چه چیز را آفت هنر میدانست ؟چرا؟
 -5با ترکیب کلمات گروه الف و ب واژهی جدیدی بسازید.

واژهی جدید

گروه الف  :امید – آور – گزار – فروش  -حافظ
گروه ب  :سپاس – پر – نام – خدا  -کتاب

 -6کلمههای زیر را با حروف مناسب کامل کنید.
الف – معا  ....ر 

ب  -مرا....ب 

ج .... -امن 

د  -کار....از 

 -7در جملهی زیر فعل  ،فاعل و صفت را مشخص کنید.
کتابها در قفسه های کتابخانه خیلی منظم و خوشنما چیده شده بود؟

 -8برای کلمات زیر همخانواده بنویسید.
معالجت ............. ............ :

عالمه ......................... :

کریم ......................... :

 -9جملهی زیر را به زبان ساده بیان کنید.
«اطبا در معالجت عاجز ماندند».
............................................................................................................

 -11برای جملهی گسترش یافتهی زیر یک جملهی کوتاه بنویسید.
«در دشتی بزرگ  ،پروانهای با بالهای زیبا و خوشرنگ زندگی میکرد».
....................................................................................................................

محبوس ......................... :

دبستان:
کالس:
نام و نام خانوادگی:
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آزمون فارسی پنجم ابتدایی

(فصل چهارم)

تاریخ:
مدت آزمون:

www.barttar.ir

 -11در متن زیر کلماتی که از نظر امالیی صحیح نمیباشند را پیدا کرده و صحیح آنها را بنویسید.
«در آسمان علم و فرحنگ ایران ،ستارهای پر فروغی مانند خاجه نضام الملک و خاجه نصیر توسی میتوان یافت .این دانشمندان
با تکیه بر لتف پرورده گار  ،در سختترین شرایت کوشیدند  ،ایران را به عوج عضمت و سربلندی برسانند».

 -12با انتخاب واژهی مناسب از داخل کمانک  ،جاهای خالی را پر کنید.
الف – پدر کودک سفیدموی نامش را ( .....................دستان  -زال) نهاد.
ب – هرگاه به یاری من نیازمند شدی یکی از آنها را به آتش ( .....................بیافکن  -بیفکن).
ج – کودک سفید موی را به سوی کوهی بلند به نام ( .......................البرز  -دماوند)بردند.

بسمه تعالی
پاسخنــــــــامه
آزمون فارسی پنجم ابتدایی

(فصل چهارم)

www.barttar.ir

 -1حقیر -نامبارک -آواز -ستم -روستا -وحدت
 -2الف -درست

ب -نادرست

ج -درست

 -3منظور خواجه نصیرالدین اینست که یک جامعه برای حفظ و دوامش به قدرت نظامی  ،فرهنگی  ،اقتصادی نیازمند است.
 -4غرور  -زیرا هنرمند اگر دچار غرور شود دیگر درپی بهتر شدن و کسب مهارت بیشتر نمیرود و در همان جایگاهی که هست متوقف میشود.
 -5سپاسگزار – نام آور – خداحافظ – پرامید – کتابفروش
 -6الف -معاصر
 -7کتاب ها:فاعل
 -8معالجت  :معالجه

ج -ضامن

ب -مراقب

چیده شده بود:فعل
کریم :مکرم

عالمه :معلم

د -کارساز
منظم و خوشنما :صفت
محبوس :حبس

 -9پزشکان در درمان ناتوان ماندند.
 -11در دشتی بزرگ پروانهای زندگی میکرد.
 -11فرهنگ – ستارههای – خواجه نظام الملک – خواجه نصیر طوسی – لطف – پروردگار – شرایط – اوج – عظمت
 -12الف -زال

ب -بیفکند

ج -البرز

