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                                                   1401/ 10/ 22  :     آزمونتاریخ                                     وزارت آموزش و پرورش  نام : ..............                                                                  

           پنجم پایه :                            اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان                                         ................. :  خانوادگینام 

 دقیقه   45زمان :                                اهواز 2ناحیه  آموزش و پرورش   اداره                                    صالحی بابادی       نام آموزگار: 

 صفحه    2تعداد صفحه :                     1401  – 1402نیمه اول سال تحصیلی   فارسیزشیابی درس  ر ا                                2فضیلت دبستان : 

 سواالت  ردیف 

 مشخص کنید.  ×گزینه ی درست را با عالمت  الف 

 پرچم هر کشور نشانه ی .................................. آن کشور است. (1

   ☐د( استقالل                ☐ج( ممتاز بودن                 ☐ب( سرزمین بزرگ              ☐الف( مردم خوب  

 معنی واژه های کاهلی ، غفلت ، فروغ ، هالک به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ (2

 پستی   –جدایی  –ناآگاهی  –نابودی                      ب( سستی  –نور  –بی خبری  – الف( تنبلی 

 پستی  -روشنایی  – بی خبری  –نابودی                      د( سستی  –قضاوت  –ناآگاهی  –ج( تنبلی 

 ( کدام یک از موارد زیر، در نوشتن خاطره بی تأثیر است؟ 3

 ☐د( شخصیت های خاطره        ☐ج( نویسنده ی خاطره               ☐ب( مکان خاطره              ☐الف( زمان خاطره

 جاهای خالی مناسب است؟   کدام گزینه برای ( 4

 نه ........................ سال ، پس ......................... می توانی عاقل باش تا بزرگ شوی.  است بزرگی ........................ عقل

 چون   –یا  – تا               د( با  – به  –در               ج( به  –با  –چون                ب( با  –در  – الف( به 

 نادرست     درست                                            درست یا نادرست بودن جمله های زیر مشخص کنید.  ب

                                                                        ( گوش دادن با شنیدن تفاوتی ندارد.             5

                  ( کوروش سلسله هخامنشی را در ایران بنیان نهاد                                               6

                       ( شعر رقص باد، خنده ی گل سروده ی پروین اعتصامی است.                                7

                                                                                                   ( در تبدیل شعر به قصه باید موضوع اصلی شعر و شخصیت های آن را حفظ کرد.       8

 پاسخ کوتاه دهید.  پ

 ( معنی واژه ها را بنویسید.9

 ( جالل: 4( اهتراز:                    3( هجوم :                      2( فضیلت :                       1

 ( برای هر واژه یک مخالف بنویسید. 10

 ≠( پیر  4                 ≠( پیروزی 3              ≠( خوش حال  2                          ≠( تازه  1

 برای واژه های زیر دو هم خانواده بنویسید. ( 11

 ( حاصل:2                                                         ( شهید :    1

 جاهای خالی را با واژگان مناسب پر کنید.  ت

 ( شعر خود رهنمای و خود دلگشای سروده ی ................................. است. 12

 ............................. » که « با هم ارتباط پیدا می کنند.( برخی از جمله ها با حرف 13

 ( ....................... به کسی می گویند که وطن را دوست دارد. 14



 ادامه سواالت در صفحه بعد 

 

 معنی و مفهوم بیت های زیر را ساده و روان بنویسید.  ث

 زدانش دل پیر برنا بود      ( توانا بود ، هرکه دانا بود                  15

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

 مباد  ( چو ایران نباشد، تن من مباد              بدین بوم و بر، زنده یک تن16

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

 به سوال های زیر پاسخ دهید.  ج 

 ( واژگان به هم ریخته ی زیر را مرتب کرده و جمله بسازید. 17

 سنگالخ ، میان ، علف های ، سر ، می آورند، در ، نازک ، از ، لطیف ، و  

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

 ( تجربه ی شنیدن یکی از صداهای زیر را در دو سطر بنویسید. 18

 صدای زنگ آخرین روز مدرسه (   –صدای پدر   – صدای مادر بزرگ  –صدای سرود ملی  –)صدای مادر 

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

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

 

 نشانه ی نگارشی مناسب بگذارید.  ☐( بعد از خواندن متن زیر به جای  19

  ☐تاکنون برخودتان پیروز شده اید    ☐تا حاال با خودتان در یک مسابقه شرکت کرده اید      ☐زندگی پر از مسابقه است  

 ☐پیروزی برخود یا پیروزی بر دیگران    ☐لذت بخش تر است   ☐کدام 
 

 .گان جمله های زیر را شماره گذاری کنیدد( با توجه به متن حکایت درخت کر20

 ویی دراز کشید و به فکر فرو رفت. سایه ی درخت گرد  زیر ☐

 ناگهان گردویی از شاخه جدا شد و به پیشانی اش خورد.   ☐ 

 . پیش خود گفت : چرا خدا خربزه را روی بوته و گردو را روی درخت به این بزرگی آفریده است  ☐ 

 مرد، خسته و تشنه با االغش به یک جالیز خربزه رسید.    ☐ 

 بی حکمت نیست. بی درنگ خدا را شکر کرد و فهمید که هیچ کار خدا    ☐ 

 دانش آموزان عزیز پیروز و سربلند باشید 

 بازخورد آموزگار: 

 ⃝نیاز به تالش                   ⃝قابل قبول                         ⃝خوب                         ⃝خیلی خوب  

 

 

 



 گزینه ج  -4گزینه ج                     - 3گزینه الف                 - 2گزینه د               -1 الف

  درست - 8نادرست                       -7درست                      -6نادرست                -5 ب

 ( بزرگی ، شکوه 4( جنبش، حرکت          3تاختن              – ( حمله ، یورش 2( برتری ، نیکویی          1 -9 پ

 ( جوان 4( شکست                  3( ناراحت                    2( کهنه               1  -10

 محصل ، تحصیل ، حصول ( محصول ، 2( شاهد ، شهادت ، شهدا ، شهد                  1  -11

 وطن دوست     - 14ربط                      -13فردوسی                              -12 ت

 هرکس که دانا و عاقل باشد، توانا و قدرتمند است و از دانش و دانایی حتی دل انسان پیر نیز جوان می ماند.  -15 ث

ن نیز در این سرزمین زنده  من نیز نباشد و در زمان نبودن ایران حتی یک توقتی ایران وجود نداشته باشد وجود و تن    - 16

 نباشد. 

 سر در می آوردند.علف های نازک از میان سنگالخ  -17 ج 

 به عهده ی دانش آموز   -18
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20-   
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