بسمه تعالی

دبستان:

آزمون فارسی پنجم ابتدایی

کالس:

تاریخ:

(فصل)6

نام و نام خانوادگی:

مدت آزمون:

www.barttar.ir

فرزند عزیزم ،معانی واژههای زیر را بنویس.
خواجه:

بالین:

نامدار:

فارغ:
بردباری:

ضمیر:

درستی و نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید.
الف – « فیه مافیه » اثر جالل الدین محمد مولوی است ........................... .
ب -دو واژهی ابرام و اصرار  ،مترادف هم هستند........................... .
ج  -حکایت « جوان و راهزن» از کتاب سبحه االبرار نظامی است............................ .

فرزند گلم ،برای هر یک از کلمات زیر یک هم خانواده بنویس.
لطف...................... :

ماهر...................... :

قانع...................... :

کشف................... :

شعرهای زیر را به زبان ساده بنویس.
گرت همواره باید کامکاری

ز مور آموز رسم بردباری

..............................................................................................................................................................................

بسی کند و کاوید و کوشش نمود

کز آن سنگ خارا ،رهی بر گشود

...............................................................................................................................................................................

پاسخ کوتاه بده.
الف – به ستوه آمدن کنایه از چیست؟
............................................................................................................................................................................

ب -چرا مور دعوت سلیمان را نپذیرفت؟
.........................................................................................................................................................................

بسمه تعالی

دبستان:

آزمون فارسی پنجم ابتدایی

کالس:

(فصل )6

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:
مدت آزمون:

www.barttar.ir
دانش آ؛موز عزیز ،با انتخاب واژهی درست از میان کمانک ،جاهای خالی را پر کن.
درس و مشق حسین را به خود من و آموز گارانش( ..............................واگذار -واگزار) کن.
طبیب با کمی  (.........................تعمل -تامل) پاسخ داد.
مکتب دار با شنیدن صدای او از جای  (..........................برخاست -برخواست)
در سراسر عمرم ،هیچ روزی را جز نوروز و مهرگان ،بدون کار (..........................نگذراندهام -نگزراندهام)

فرزند عزیز ،با توجه به بیت« برو کارگر باش و امیدوار

که از یاس ،جز مرگ ،ناید به بار»به سواالت زیر پاسخ بده.

الف -این بیت چند جمله دارد؟.........................................
ب-کلمات متضاد را در این بیت مشخص کن............................................................................................. .
ج -قافیه را دراین بیت مشخص کن............................................ .

شکل کامل واژههای زیر را بنویس.
گر....................... :

مه.................. :

نکو......................... :

وزان....................... :

دانشمند کوچولو ،مفردکلمات زیر را بنویس.
آداب ...................... :

دانایان ...................... :

خاکیان ...................... :

دیدگان ...................... :
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معنی واژهها
بزرگ -بستر -آسوده -مشهور -درون -صبر
درست -نادرست
الف – درست

ب -درست

ج -نادرست
هم خانواده

لطف :الطاف

ماهر :مهارت

کشف :مکشوف

قانع :قناعت

معنی ابیات
اگر میخواهی همیشه خوشبخت باشی ،راه و رسم صبر و بردباری را از مورچه یاد بگیر.
چشمه بسیار کند و تالش و کوشش کرد ،تا آن سنگ سخت را شکافت و راهی برای خود باز کرد.
پاسخ کوتاه
الف – کنایه از خسته و آزرده و ناتوان شدن.
ب -چون به خودش متکی بود ،و به داشته و روزی خود قانع بود وبردباری کردن در برابر رنجها را برای رسیدن به راحتی ،به مهمانی شاهانه ترجیح میداد.
انتخاب کن
درس و مشق حسین را به خود من و آموز گارانش واگذارکن.
طبیب با کمی تامل پاسخ داد.
مکتب دار با شنیدن صدای او از جای برخاست.
در سراسر عمرم ،هیچ روزی را جز نوروز و مهرگان ،بدون کار نگذراندهام.
سوال بیت
الف 4 -جمله دارد.
ب-یاس و امیدوار.
ج -امیدوار و بار
شکل کامل شده
گر :اگر

مه :ماه

نکو :نیکو

وزان :و از آن
مفرد کلمات

آداب  :ادب

دانایان  :دانا

خاکیان  :خاکی

دیدگان  :دیده

