
 31تا  31درس                                          پنجمپایه  فارسیآزمون                      نام و نام خانوادگی:                

o.جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید 

 ها شکل صحیح حروف را در جای خالی قرار دهید.معنی کلمهبا توجه به  -3

 نکو....ـیده: زشت و ناپسند              افـ.... ون: بیشتر             مـ....ـنت: سختی     نـ....ـراسد: نترسد             

 : دیوار و حفاظ دور باغ....ـریق: راه و روش            ملا....ـفت: محبت و مهربانی            حـ....ـار    

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. -2

. میبه کسی که برنامه می -      گویند.نویسد ..................................

. میبه کسی که داستان می -     گویند.نویسد ................................

o.به سوالات زیر پاسخ دهید 

 معنی( کلمات زیر را بنویسید.)هممترادف  -7

 تازیانه:                    بیم:                                      رهگذران:                     دکّان:           

 بذر:                                  سرنگون شد:                    تأمل کردن:    

 متضاد )مخالف( کلمات زیر را بنویسید. -8

 جدید:                           شکست:                             داخل:                            سالم:    

 و هم خانواده بنویسید.های زیر دبرای کلمه -9

 شعر:                                                                    عظیم:    

 ی زیر را مرتب کنید، سپس با هر کدام جمله بسازید.هم ریختهحروف به -31

 جمله:  ............................  ر -ا  -ت  -ظ  -ن  -ا 

 جمله:  ............................           ت -و  -ر -س 



 تغییر داده و بنویسید.ی زیر را با توجه به کلمات داده شده جمله -33

 کردند.ها را تماشا میایستادند و عکسرهگذران، بی اختیار می      

 الف( عابران:      

 ب( تصاویر:      

 در هر عبارت چیست؟« چون»و « چو»ی معنای کلمه -32

 ...................................    چون دیر شده بود، تاکسی گرفتم. -      

 درخشد.      ...................................ای میمادرم چون ستاره -      

 های زیر را بنویسید.معنی بیت -31

 نــل کـأمـن، تــمال ـوب در حــرا            خـــش مــنا، ببخــای آش»ت: ـگف      

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

 نـــل کـــرا تحمــــد روزی، مـت            چنـرون اسـاک، بیـم ز خـهایهـریش      

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

 مفهوم مَثَل زیر را بنویسید. -31

 که به مصیبتی گرفتار آید. کسی داند ،قدر عافیت      

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

 بنویسید.ی یکی از موضوعات زیر دربارهیک بند  -31

 امام زمان)عج(                                    شجاعتمهربانی                                                 

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

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

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

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

 بازخورد معلم:

نیاز به تلاش بیشتر              قابل قبول                             خوب                              خیلی خوب           



 

 Biamoz.com | بیاموز
 بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

 

| جزوه |  پایان ترم | فصل به فصل | نمونه سواالت   | شامل انواع
   و ... | طرح جابر |  طرح درس|  گام به گام  | ویدئوهای آموزشی

 
 

 

 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام

https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/ششم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/پنجم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/چهارم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/سوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/دوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/اول/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هفتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هشتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/نهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دوازدهم-متوسطه/
https://t.me/biamozcom
https://t.me/biamozgp
https://www.instagram.com/biamozcom/

