
ابتدایی فارسی پنجمآزمون 

 دبستان:

 کالس:

 نام و نام خانوادگی:

 تاریخ:

 مدت آزمون:

بسمه تعالی

معنی کلمات زیر را بنویسید. -1

 گردکان :                                   :انیماک                                        کشمکش:

 بلندآوازه:                                   :یکاهل                                           :گلگون

 هالک                       اهتزاز:                                                 :          مهرگان

 :دستیته                                        :  لیل                                                بحر:  

 

 

خالی را با کلمات مناسب پر کنید جاهای2 -

. است.شعر ایران اثر .............  –الف  .......... 

 پرچم هر کشوری نشانه ................. آن کشور است. -ب

کسی که کوچه و خیابان را تمیز می کند ................. گویند. –ج 

 

3 متضاد کلمات زیر را بنویسید.-
.       فریاد : ....................

پر:
                  . .       ..نمایان : .................... ..................

بیش:
  ..................... 

مفرد کلمات زیر را بنویسید. -4

.       انجم : ....................
حوادث :
                 . ....................

ستارگان :
        . ....................

حکایات:
  ..................... 

 مشخص نمایید. و جمالت نادرست را با عالمت  ت جمالت درست را با عالم -5

 ی استقالل آن کشور است.پرچم هر کشور نشانه  –الف 

 ی اسکند او و سپاهیانش را وادار به عقب نشینی کرد.آریو برزن در اولین حمله –ب 

سرود ملی ایران فقط به زبان فارسی است. –د 

 

نید.زیر را به زبان ساده بیان ک هایشعر6 -

 هوایش موافق به هر آدمی              زمینش سراسر پر از خرمی

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



بدین بوم و بر زنده یک تن مباد چو ایران نباشد تن من مباد                 

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

 فروغ دیده ی حق باوران   مهر خاوران  ،سرزد از افق 

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

 

های زیر را با حروف مناسب کامل کنید.کلمه7 -

 ور....  امپرا  -د                         ظر .... منـ  -ج               رگان....مـ  -ب                لی.... کا  –الف 

 در سرود ملی از چه چیزی بعنوان نقش جان ما یاد شده است؟ -8

کلماتی را که غلط امالیی دارند مشخص نموده و درست آن را در زیرش بنویسید. -9

 ایصار  –ضامن   –خروشان  –گی پاینده –فروغ   –موضون  –احتزاز  

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

ی زیر چه پیامی دارد؟جمله -10

 ی افتخارات و خواسته های یک ملت است؟سرود ملی خالصه

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

از میان کلمات زیر کلمات مترادف و متضاد را پیدا کرده و بنویسید. -11

 گرم -برنا  -برخاست پیر – ابتدا – سرد – سست – –شروع  بلند شد –  تنبل –

 ................................................................................................................................مترادف : .........

.......................................................................................................... ...............................متضاد : 

چرا کدو پس از شنیدن سن چنار به او خندید؟ -12

 



ی زیر را  به زبان ساده بنویسید.معنی و مفهوم جمله -13

 خانه است، چون موذی است او را از خانه بیرون اندازند و در هالک آن بکوشند.موش اگر چه با مردم هم

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

 

                                برنا بود                        ریوانا بود هرکه دانا بود                        ز دانش دل پت
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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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