
 
 

 
 

  مصراع ( تک درخت نارون شد رنگ رنگ نشان دهنده ی چه فصلی است؟ -١
  ب) فصل گرما                   ج) فصل پاییز                  د) فصل زمستان      لف) فصل بهار                   ا    
  کدام گزینه غلط امالیی ندارد؟ -٢

  عجیب و لطیفج) شکوه و عضمت            د)     و طنومند     ب) بلند باال          تفکر و تعمل             الف)    
   نیامده است؟در کدام گزینه کلمه ی مخالف درست  -٣

  عجله -د) تامل     تامل           -ج) درنگ      قوي          -ب) ضعیف نمی اندیشید    -) می اندیشیدالف    
  ن ) –ا  –م  –کدام یک از کلمات زیر با این حروف ساخته شده است؟  ( ج  -٤

  د) جامه            ج) انجم                  ب) جاهل                                الف) جهان                     
  کدام کلمه با بقیه ی واژه ها متفاوت است؟ -٥

  د) ابر       ج) آسمان                      ب) بوستان                    الف) خورشید                          
  معنی کدام واژه صحیح است؟ -٦

  خصلت –د) ویژگی       نیکو        –مهر  ج) پر    پسندیده       –ب) غفلت       تالش             –الف) کاهلی     
  در متن امالی زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟ -٧

( تبیب و دانشمند بزرگ شهر این گونه در تاین جاي مناسب بیمارستان به آن ها کمک کرد او محمد بن زکریاي راضی پزشک 
            ) بلند آواذه ي ایرانی بودند.

  1د)                               2ج)                              3ب)                                    4الف)     
  امالی کدام گزینه با توجه به معنی آن درست نیست؟ -٨

  د) خسلت : ویژگی         ج) تالشگر : فعال                 ب) بخیل : خسیس       الف) آخرت : قیامت                
   کدام واژه از نظر امالیی درست نیست؟ -٩

  د) خصلت      ج) محافظت                    ب) مراقبت                           الف) حوادس                     
   کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟ -١٠
  د) دیگر        ج) کفشگر                     ب) زرگر                             الف) کارگر                       
  از فعل های زیر مفرد است؟کدام یک  -١٢
  د) می کردیم     گشتند               ج) می     ب) بودند                                  الف) آمدم                    
  کدام گروه هم خانواده نیستند؟ -١٣
  د) شهید : شاهد      ج) قطر : قطعه               ب) هنرمند : باهنر                  الف) قله : قلل                     
  کتاب جوامع الحکایات توسط چه کسی نوشته شده است؟ -١٤
  ج) سعدي                     د) ناصر خسرو       ب) نظامی                     الف) محمد عوفی                     
  معنی کدام واژه صحیح است؟ -١٥
  د) حوادث : آثار    ج) مقصد : هدف                 ب) خصلت : بی توجهی    الف) کاهلی : تهی دست              

  

    

دا «  م               »ایم  پنجم آموخته درس اول فارسی ٤ ونه سؤاالت                                     نام و نام خانوادگی:     » 
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 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
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