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تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ باسمه تعالی نام و نام خانوادگی:
زمان:45 دقیقه وزارت آموزش و پرورش

آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان نام دبیر: مهدیه شمسی
سال تحصیلی:۱۴۰۲/۱۴۰۱ مقطع ابتدایی درس:فارسی

نوبت: اول آموزشگاه غیر انتفاعی شهید پور جندقی پایه: پنجم

سواالت

۱ - درست یا نادرست بودن جمله های زیر را با عالمت مناسب، مشخص کنید.
۲ - فقط انسان ها می توانند به خوبی خداوند را ستایش کنند.  صحیح()   غلط()

۳ - هوشمندی طبیب باعث شد تا مشکل آن شهر حل شود.  صحیح()   غلط()

- ۴
 پرچم هر کشور نشانه استقالل آن کشور است.    صحیح()   غلط()

۵ - شنیدن همان گوش کردن است و هیچ فرقی ندارد.         صحیح ()    غلط()

۶ - مخالف واژه های زیر را بنویسید.

سواره#                   پژمرده#                        باختر #

  نهان #           فروغ #              دلیر#                  مناسب #

۷ - معنی کلمه های زیر را بنویسید.

فروغ:            فضل:            غفلت:              جالیز:            زیادتی:

            خفت:             مرز و بوم:            خوش نما:           کشمکش:

اهتزاز:              نام آور:               گریسته:              آفت:

۹ - بیت های زیرا با خطی خوش و  خوانا کامل کنید.

باد سرد آرام بر صحرا گذشت           .......................................

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

ای ایران، ای مرز پُر گهر        ...............................................

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

۱۰ - مانند نمونه کامل کنید:( از خود +ی=از خود گذشتگی)

سازنده +ی.............                    آزاده +ی...........................



۱۱ - به سواالت زیر پاسخ دهید.

الف)تفاوت طبیب با سایر مردم در یافتن مکان بیمارستان چه بود؟

ب)  چرا سرود ملی در درس( سرود ملی) به آیینه تشبیه شده است؟

ج) ویژگی بد پروانه در «داستان راز گل سرخ» چه بود؟

۱۳ - بیت  و عبارت  زیر را نه نثر روان بنویسید.

-اجزای خاک مرده، به تاثیر آفتاب     بستان میوه و چمن و الله زار کرد

خندید ازو کدو، که « من از تو به بیست روز        برتر شدم بگو که تو این کاهلی ز چیست؟»

سر زد از افق مهر خاوران

همه بوستانش سراسر گل است       به  باغ اندرون الله و سنبل است

نام نیکو گر بماند ز آدمی                به کزو ماند سرای زرنگار

۱۴ - جاهای خالی را با استفاده از واژه های داده شده، کامل کنید.

 (هوشیاری _ شاهد_ پدیده ها _ نیکویی)

الف) بکوشید خویش را به................. بشناسانید. ب) یکی از راه های شناخت...............، نگاه کردن به
آنهاست. ج) دانایی و............ یکی از نعمت های خداوند است. د) خورشید مهربان،.................. گفتگوی آنها

بود.

۱۵ - هر دو واژه را در یک جمله بکار ببرید.

استقالل _ ایران............................

رنج _ بیهوده..................................
۱ - معنای هر یک از عبارت های زیر را بنویسید.

میهن دوست:..................................... بن دندان:..................

 نگاه های تحسین آمیز:..............................



۲ - یکی از ضرب المثل های تاکنون یاد گرفته ای بنویس و درباره آن کمی توضیح بده.

۳ - با ترکیب کردن کلمات گروه (الف) و( ب) کلمات جدید بسازید.

الف) آزاد _ نیک _ وطن  _شیر_ بزرگ

ب) راه _ زن _ دوست _ مرد _ سرشت

۴ - غلط های امالیی متن زیر را یافته زیر آنها خط بکشید و امالی صحیح آنها را در جای خالی بنویسید.

بازرگانی بود که سرمایه فراوانی داشت او مردی با تجربه بود و از هوادث روزگار

 بسیار چیزها آموخته بود گزشت و بازرگان ساحب چند فرزند شد پس اگر بی

 هنرو فظیلت باشید از شما دوری جویند چنان که موش اگرچه با مردم هم خانه

 است چون موزی است او را از خانه بیرون اندازند و در حالک آن کوشند

ارزش دانش در عمل به آن است.



 

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ باسمه تعالی نام و نام خانوادگی:
زمان:45 دقیقه وزارت آموزش و پرورش

آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان نام دبیر: مهدیه شمسی
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سواالت
الف نادرست

2:غلط
3:غلط

صحیح5:غلط
پیاده /شاداب /خاور /آشکار / تاریکی / ترسو / نامناسب

روشنایی/بخشش/ کوتاهی کردن/ کشتزار خربزه/زیادی /خواری/سرزمین/زیبا/ دعوا/ حرکت/معروف/ گریه
کرده اند/ بالسبزه زران رفته رفته زرد گشت /تک درخت نارون شد رنگ رنگ /زرد شد آن چتر شاداب و

قشنگ
سازندگی/ آزادگی

الف) دیگران بدون فکر و با توجه به منافع شخصی خود یک مکان را برای بیمارستان در نظر گرفته بودند اما
طبیعی با علم و آگاهی در پی یافتن مکان مناسب برای بیمارستان بود. ب) زیرا مردم یک کشور گذشته ها

آرزوها پیروزی ها و اعتقادات خود را در آن می یابند. ج) غرور و خود پسندی

خداوند است که به وسیله آفتاب از خاکی که بدون جان است گیاهان و درختان بسیار میرویاند./ کدو پوزخندی
زد و گفت من در مدت ۲۰ روز از تو بلند تر شدم پس تو چرا اینقدر تنبلی؟  سراسر بوستان ایران گل است و
در باغ هایش الله و سنبل و گل های خوشبو روییدند./ ماندن نام نیکو از انسان بهتر از ماندن مال و ثروت و

خانه طال کاری شده است.
    نیکویی/  پدیده ها / هوشیاری / شاهد

ایران دارای استقالل و آزادی است / رنج بیهوده برای انسان ضرر دارد.
-1یعنی چه کسی که میهن خویش را دوست دارد/  یعنی ریشه دندان/  یعنی نگاه هایی که با تحسین و تشویق

آمیخته است.
-2کاسه داغتر از آش/ آشپز که دوتا شد آش یا شور میشود یا بی نمک

-3آزاد مرد نیک سرشت شیرمرد بزرگراه
-4حوادث گذشت صاحب فضیلت  هالک

ارزش دانش در عمل به آن است.




