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 . معنی واژگان زیر را بنویسید

               هالک :                     کاهلی :                  گردکان :                 اجزا:               دو سرای:               :  تماشاخانه

 تاخت و تاز :              سهمگین :              حاصل کنم :              فضیلت : 

2.5 
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  .معنی بیت های زیر را بنویسید 

 جز مهرت در دل نپرورم                     گر آتش بارد بر پیکرم               الف ( 

 آنگه شود پدید که نامرد و مرد کیست                        فردا که بر من وزد باد مهرگان  ب( 

 هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد         توحیدگوی او نه بنی آدم اند و بس         ج( 

 باز می سازد در اینجا آشیان                       باز می آید پرستو نغه خوان     د( 

 هر کجا که شهری دید با خاک یکسان کرد        وقتی که اسکندر آهنگ ایران کرد           ر( 

5 

 0.5 ) چو ایران نباشد تن من مباد           بدین بوم و بر زنده یک تن مباد ( از کیست ؟بیت  3
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 .متضاد واژگان زیر را بنویسید 

 اندرون :                        فروغ :                                   برافراشته :                  بر :             
2 

5 
 با دیگر واژگان ارتباط معنایی ندارد ؟ ) دور آن خط بکشید (کدام کلمه 

 درخت ، سوسن ، رز ، گل                        ---                  ، پنجره مداد ، دانش آموز ، معلم ، مدرسه
1 
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 .نویسنده یا شاعر آثار زیر را بنویسید 

 ای ایران :                                                                        فضل خدای :

 :گشاخردرهنمای و خرد ل                                                                   چنار و کدو بن:

2 

7 

 ساخت واژگان زیر را بنویسید : ) مرکب،وند(

 باادب:                                گالب:                              زرگر:                         کارخانه :              

 آموزگار:                                گلخانه :                                                 گرداگرد:                 سرتاسر:     

4 

8 
 .برای واژگان زیر دو هم خانواده بنویسید 

 علم:                                                                            مدرس:
1 

 1 .لحن حماسی را تعریف کنید 9

 1 .اهمیت زبان فارسی را توضیح دهید  10

 : .......................... نام و نام خانوادگی

 پنجم پایه :

 صفحه 2 : تعداد صفحه سؤال

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  4 اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه

 الغدیرغیردولتی دخترانه سرای دانش واحد دبستان 

 1401-1402سال تحصیلی  اولترم  ارزشیابی

 فارسی:  نام درس

 ضیاییخانم  نام دبیر:

 1401/ 10  / 17امتحان:  تاریخ

   8:00: ساعت امتحان

 دقیقه 50مدت امتحان :



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف
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 .معنی واژگان زیر را بنویسید

 درخت گردو  :  گردکان               جزء ، قسمت  :اجزا            دنیا و آخرت: دو سرای            عالم هستی، دنیا:  تماشاخانه

   به دست آورم  : حاصل کنم                   برتری : فضیلت                       مردن : هالک     سستی                تنبلی ،: کاهلی 

 حمله کردن: تاخت و تاز                        عصبانی : سهمگین 
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  .معنی بیت های زیر را بنویسید 

 . دارم نگه نمی  حتی اگر آتش به جسمم ببارد و بمیرم، چیزی جز عشق تو در دلالف ( 

 .  قوی تر است  وقتی در آینده باد پاییزی بر من و تو بورزد معلوم میشود چه کسیب( 

خواند می پردازند و هر بلبلی که بر درختی  فقط انسان نیست که خداوند را پرستش میکند ، بلکه تمام موجودات عالم به توحیدج( 

 . آواز می خواند در حال ستایش خداوند است

. پرستو ها در فصل بهار در حالی که آواز میخوانند ، باز می گردند و آشیان می سازندد(   

.  خاک یکسان کردبا و  یم گرفت به ایران حمله کند، همه شهر ها را نابودوقتی اسکندر تصمر(    

 فردوسی  3

 بیرون: اندرون                    تاریکی        : فروغ                     پایین آورده   : برافراشته                  بحر    : بر  4

 درخت -پنجره  5

6 
 حسین گل گالب : سعدی                                              ای ایران :  فضل خدای 

 فردوسی: ناصرخسرو                                    خرد رهنمای و خرد دلگشای :  چنار و کدو بن

7 
            میانوند      : سرتاسر          پیشوند    :  باادب             مرکب  : پسوند             گالب: زرگر     مرکب    : کارخانه 

 پسوند               : آموزگار   مرکب       : گلخانه          میانوند: گرداگرد

 تدریس، دروس : عالم، تعلیم                                                                    مدرس: علم 8

9 
دالوری ها و شجاعت است ، کسی که شعر حماسی را میخواند باید با لحنی بخواند که این دالوری ها را انتقال دهد حماسه داستان 

 .  پس لحنی کوبنده و استوار است

10 
زبان وسیله ارتباط اجتمایی و بیان اندیشه است و هر کشوری دارای زبان مختص به خود است و زبان فارسی بسیار ارزشمند و توانا 

 .  ست و به وجود آورنده وحدت است و همه اقوام مختلف را به هم پیوند می دهدا

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سرای دانش واحد الغدیر دخترانه دولتیغیر  ستاندب
 1401-1402سال تحصیلی  سؤاالت ارزشیابی ترم اول کلید

 فارسی:  نام درس

 خانم ضیایی نام دبیر:

 1401/ 10  / 17امتحان:  تاریخ

   8:00: ساعت امتحان

 دقیقه 50مدت امتحان :

 




