
 بسمه تعالی

درس:فارسی                  8تا  1آزمون تستی از درس   نام و نام خانوادگی:                    

 پایه:پنجم                                  آموزشگاه:                                     آموزگار:   

آمده است؟غلط امالیی .در کدام گزینه،1

 الف(دیوارهای بلند باال و تنومند در مقابلمان خودنمایی می کنند.
ب(تصور می کنیم همچون پهلوانی عظیم،باشکوه و با عظمت،نشسته اند.

ج(باید در طبیعت و پدیده های آن تامل و درنگ کنیم.
 د(صدای هشره هایی که در طبیعت اند،به گوش می رسد.

است؟ نادرستمعنای کدام واژه  .2

 الف(اعتماد:اطمینان         ب(داوری:قضاوت          ج(هجوم:هالک       د(مواظبت:مراقبت
د؟کدام گروه از واژه های زیر،هم خانواده ان .3

اساس -اثاث -اخالص                         ب(اسباب -مخلص -الف(خصلت
فروز -فرود -محفوظ                            د(فروغ-محفظه -ج(محافظت

بیت زیر به ترتیب با کدام واژه ها کامل می شود؟.4  

و .........و..........و نهار کرد(( )) ......... آفرید و .......... و درختان و آدمی    /     خورشید و ماه 
لیل-انجم-بر-نوبهار                                           ب(بحر-لیل-بحر-الف(بر
بحر-بر-لیل-شاخسار                                    د(انجم-الله زار-انجم-ج(بحر

هستند؟ )مخفف(کدام واژه ها،کوتاه شده .5
ب(کزین،رهنمای،ز       ج(رهنمای،بدو،گزند        د(کزین،بدو،شکوه       الف(خرد،کزین،سرای 

از سرود ملی را در خود جای داده است؟کلمات اصلی بیشتری کدام گروه از واژه های زیر، .6

ایمان –ایران  –پیشه  –ایزد  –مهر  –الف(افق 
زمان  –شهیدان  –امام  –پیام  –ب(خاوران 

استقالل  –شهیدان  –امام  –ایمان  –ج(بهمن 
دیده  –نقش  –جمهوری  –فریاد  –د(آزادی 

است؟ نادرستمعنای کدام واژه از نطر امالیی، .7

 الف( باختر:مغرب      ب(محیب:ترسناک     ج(محاصره:دور چیزی را گرفتن   د(سهمگین:خوفناک
در کدام جمله،غلط امالیی وجود دارد؟ .8

سهمگین از سوی باختر،آغاز گشت. الف(ناگهان،تاخت و تازی
ب(اسکندر مردی شهرت طلب و جنگجوبود.

 ج(اسکندر از سرزمین مغدونیه،با لشکری انبوه به ایران هجوم آورد.
د(سپاهیان شجاع ایران،خواری و خفت را نپذیرفتند.

چه نوع فعلی است؟ )) گشت ((.فعل 9

ج(سوم شخص مفرد         د(سوم شخص جمع   الف(اول شخص مفرد         ب(اول شخص جمع         

چه نوع فعلی است؟ ))می روم((فعل ،) من بیرون می روم ((.در جمله)11

آینده                      ب(حال )مضارع(             ج(گذشته              د(ماضیالف(

(( چه نوع واژه ای است؟ زیبا((،))  قناری زیبا . با توجه به متن ))11

 الف(موصوف          ب(قید                ج(صفت             د(فعل
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(( کدام آرایه ادبی وجود دارد؟گل بخندد بر سر گل بوته ها در مصرع )) .12

 الف(جناس           ب(تضاد           ج(جان بخشی به اشیا          د(تشبیه
،کدام یک از آرایه های زیر می باشد؟لحاظ معنی به هم نزدیک باشندآوردن کلماتی که از  .13

 الف(جناس           ب(تضاد           ج(مراعات نظیر               د(تشبیه
((؟چند ردیف وجود دارد ؟)) به تدبیرش امید ساحلی بود            به گردابی چو می افتادم در غم بود .در بیت 14

4د(                    3ج(                2ب(                1الف(

(( چه آرایه ای به کار رفته دیدی که چگونه گور بهرام گرفت         بهرام که گور می گرفتی همه عمر در بیت ))  .15

است؟
 الف(تضاد           ب(کنایه             ج(ضرب المثل         د(جناس

،چه نام دارد؟هت می دهیمچیزی شباکسی که آن را به  .16

 الف(تشبیه           ب(مشبه به          ج(ادات تشبیه          د(مشبه

((از کیست؟ فضل خدا .شعر))17

 الف(سعدی          ب(حافظ            ج(فردوسی        د(ناصر خسرو

.به موجود مزاحم چه می گویند؟18  

ج(بی آزار         د(بیمار   الف(خطرناک         ب(موذی      

در سرود ملی ، کدام عبارت، دعا و نیایش به حساب می آید؟ .19

 الف(بهمن،فر ایمان ماست.                  ب(استقالل،آزادی،نقش جان ماست.
 ج(پاینده مانی و جاودان                      د(جمهوری اسالمی ایران

(( ترکیب شود؟شناس  (( و هم با ))دوست )) کدام واژه می تواند هم با  .21

 الف(خدا      ب(ایران        ج(میهن       د(گزینه های ) الف ( و ) ب (
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