
 شهرستان:     استان:            نام ونام خانوادگی:                  اداره کلّ آموزش وپرورش جمهوری اسالمی ایران   

 پایه: پنجم دبستان      نام آموزشگاه:                         نوبت: اّول                 آزمون درس: ف ارسی ونگارش      

 نمره( 0\5سؤاالت ص وغ هرمورد )                         

 دیدن شگفتی های عالم وتأّمل درباره ی آنها راه مناسبی برای شناخت است.(1

 ( فقط انسان ها می توانند به خوبی خداوند را ستایش کنند.2

 ( هوشمندی طبیب باعث شد تامشکل آن شهرحّل شود.3

 ش کند  به اایگاه باالیی دست می یابد.( هرکس دراندوختن مال دنیا تال4

 ( کدوبن درکنارچنار رویید.5

 (0\5( کدام مصرع ادامه ی مصرع )خرد رهنمای و خرد دلگشای( را کامل می کند؟)6

 الف( کزین برتراندیشه برنگذرد                    ب( خرد  دست گیرد به هردوسرای

 اَزیرا ندارد َبِرَکس  شکوهد(         ج( چوخواهی که ازبد نیابی گزند            

 (0\5( شاعرشعر ))ای ایران(( چه کسی است؟)7

 الف( سعدی          ب( فردوسی          ج( حسین گل گالب          د( پروین دولت آبادی

گزینه  درکدام ( تعداد امله ها وفعل بیت)به دانش گرای وبدوشو بلند         چوخواهی که ازبد نیابی گزند(به ترتیب8

 (0\5آمده است؟)

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

 (0\5بیان شده است؟) نادرست( معنای کدام واژه 9

 الف( سرا:سرچشمه          ب( مونس: یاور          ج( تاک: انگور          د( طلبیدن: درخواست کردن

 نمره( 0\5سؤاالت کامل کردنی هرمورد )                      

 است.---------------------( شاعرشعرفضل خدا10

 می باشد.-------------------------کتاب شاهنامه اثر (11

 .-------------------------------------------------------( زرگرکسی است که12

 عنی ریشه و بوته ی گل.ی--------------------( 13

 .-----------------------------------------------------------( خدا دوست14

 ( با توّاه به بیت ))بحرآفرید و بّرو درختان وآدمی       خورشید و ماه و اَنام ولیل ونهارکرد((15

 الف( معنای آن را به زبان ساده بنویسید؟

 نید؟ب( کلمات متضاد آن را مشّخص ک

 این بیت چندامله وچندفعل دارد؟ ج(

 ( امله ی ))مادرش را دید(( به زمان حال گسترش دهید؟16

))                                                                                               (( 



 ( دوبیت اّول شعر))فضل خدا (( را ازحفظ بنویسید؟17

 

 ملّی دردرس))سرود ملّی(( به آیینه تشبیه شده است؟( چرا سرود 18

 

 ( تاخت وتاز سنگینی که ازسوی باخترآغازگشت چه بود؟دلیل آن را بیان کنید؟19

 

 ( به نظرشما  مقصود از))نام آوران فردا(( چه کسانی هستند؟20

 

 ( معنای واژه های زیر را بنویسید؟21

 توحیدگو: فضل: سرزده: تأّمل:

 موذی: خصلت: بلندآوازه: رغبت:

 َعنَبر: اهتزاز: کاهلی: زیادتی:

 رشید: معاصر: بی باکانه: فروغ:
 

 ( یکی ازموضوع های زیر را به دلخواه انتخاب کنید ودرباره ی آن یک بند بنویسید؟22

 الف( کوهستان          ب( صدای آبشار          ج( روزاّولی که به مدرسه رفتم

 امام رضا)ع(                  و( سرودملّی د( مسافرت به حرم
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 تاریخ آزمون:                    نمره آزمون:                             
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