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 گزینه مناسب را انتخاب کنید. الف

1 

 ؟کدام گزینه ردیف دارد

             جز در تو قبله نخواهیم ساخت                      گر ننوازي تو، که خواهد نواختالف) 

 آوریم؟چاره ي ما ساز که بی یاوریم                            گر تو برانی به که روي ب) 

            اي همه هستی ز تو پیدا شده                             خاك ضعیف از تو توانا شدهج) 

 از پی توست این همه امید و بیم                         هم تو ببخشاي و ببخش اي کریمد) 

2 

 ؟کدام گزینه در مورد بیت زیر صحیح می باشد

 »آفتاب                   بستان میوه و چمن و الله زار شداجزاي خاك مرده به تأثیر «

  بیت دو جمله خبري دارد.ب)                             آفتاب، نهاد مصراع اول است.الف) 

 .هستند غیرسادهبستان و الله زار دو کلمه د)                  زمان فعل در این بیت مضارع می باشد.ج) 

3 
 ؟کلمه نادرست است امالي کدام

 فروغد)                              خصلتج) موزي                              ب)                           فضیلتالف) 

4 
 ؟کدام گزینه غیرساده نیست

 شورانگیزد)                      سخت کوشی) ورزشگاه                       جب)                   اعتقاداتالف) 

 به سؤاالت پاسخ کامل دهید. ب

1 
 ترکیب هاي وصفی و اضافی را مشخص کنید.

 ---------------فضاي پرمهر :                  ----------------حوادث روزگار : 

2 
 جمله به هم ریخته زیر را مرتب کنید.

 بوته ي –کهنسال  –و  –در  –چنار  –کنار  –کدویی  –بلندقامت  –رویید 

 

 پنجم کالس :          اجاللی  سرکارخانمنام آموزگار :           :                    نام خانوادگی :           نام 
 فارسیدرس :  آزمون              ۲۸/۲/۹۵   تاریخ :     قیقھ د  ۶۰ زمان : 
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3 

 فعل را در عبارات زیر بیابید.

 فردا که بر من و تو وزد باد مهرگان                                    

 ت روز برتر شدمسمن از تو به بی

4 
 عبارات زیر چند جمله دارد؟ نهاد هر جمله را مشخص کنید.

 به نرمی و درشتی زر را بستد.پس حاکم یکی فرستاد و آن مرد را طلبید و 

5 
 کلمات جمع را مشخص کنید.

 جارچیان     -ورزشگاه          -مقداري          -امپراتوران          -معجزه آسا     

6 

 مفهوم عبارات زیر را بنویسید.

 تهی پاي رفتن ، به از کفش تنگ -

 

 شد پیرایه ي پیري جوانی بکوش اندر بهار زندگانی                           که -

 

 غرور آفت هنر است. -

 

 دست و پاي خود را گم نکردن -

 

7 

 مترادف کلمات زیر را بنویسید.

 ------------------یک غازي :                                               -----------------زرگر : 

 ------------------تأمل کردن :                -------------------نگاه هاي تحسین آمیز : 

8 

 را بنویسید. )» چو«را در دو جمله با دو معناي متفاوت به کار ببرید.  ( در هر جمله معناي » چو«کلمه 

 

 

9 
 شجاع به چه کسی می گویند؟
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10 
 گسترده نویسی کنید.

 در مدرسه دوستم را دیدم.

11 
 چیست؟» شمشیر، قلم و دینار نیاز دارد. جامعه براي حفظ خود به«منظور از جمله ي 

 

12 
 قید) را مشخص کنید. –مفعول  –فعل  –گزاره  –در جمله زیر (نهاد 

 بفرمود تا غالم به دریا انداختند.

13 
 هم خانواده عبارات زیر را بنویسید.

 -----------------عقل :                                 ----------------تجسم : 

14 
 ترکیب وصفی و اضافی را مشخص کنید.

 ----------------فضاي باغ :               ----------------پدیده ي ترسناك : 

15 

 در مورد ابوعلی سینا یک بند بنویسید.

 

 

 

16 
 متضاد عبارات زیر را بنویسید.

 ------------ ≠قدرتمند                  ------------- ≠باختر                  ----------- ≠جاهل 

17 

 بسازید. هبا عبارات زیر جمل

 ---------------------------------------------------------------------خاك وطن : 

 ---------------------------------------------------------------------سپاه عظیم : 
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18 

 از موضوعات زیر را انتخاب کرده و انشا بنویسید. یکی

 نامه اي به یکی از شهداي حرم -

 خاطره اي که در آن مشکلی حل شده باشد. -

 ضرب المثلی که در زندگی به کار بردم. -
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 نیاز به تالش بیشتر قابل قبول خوب خیلی خوب ارزیابی

     عملکرد دانش آموز
 


