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 1401نام و نام خانوادگی :                                      به نام خالق هستی                 نیمسال دوم  اردیبهشت 

 ارزشیابی فارسی      اهواز        2ناحیه   – دبستان دخترانه ی رهنما       قربانی                      -کالس پنجم

 در گروه کلمات زیر چند غلط امالیی وجود دارد.  -1

 غایت لطف   –مهنت و سختی   – حصار و محدوده  – بذر گیاه  –تعمل و اندیشه  

 ب ( دو                    ج( سه                          د( چهار           الف ( یک            

 

 معنای کدام گزینه نادرست است .  -2

 الف ( حصار : دیوار           ب ( جامعه : لباس             ج( ملِک : پادشاه                 د( تصور: خیال  

 

 غایت لطف و کرم یعنی .......................  -3

 الف ( نهایت مهربانی و بخشش           ب( ابتدای مهربانی است     ج( بیش ترین حالت شادی             د( بهترین نوع زندگی 

 

 ته از کتاب .....................می باشد .  داستان وقتی بو علی کودک بود برگرف -4

   گلستان سعدی    د(                 ابوریحان و ریحانه    ج(            مرد هزار ساله    ب(             آفریده های زیبای خدا     الف ( 

 

 در کدام گزینه  چون در معنای متفاوت به کار رفته است .   -5      

 رم می دانم                       ب( نسیمی که بوی خراسان دارد چون نفس عیسی جان دارد الف ( شما را چون براد          

 ج ( وقتی او را دید چون گل شکفت                  د ( چون باران می آمد خیس شدم             

 

 نایی است . .............. گام بسیار مهمی برای آشنایی با پدیده ها و رسیدن به دا.......... - 6       

 الف ( خوب نوشتن             ب( خوب خواندن                ج( خوب دیدن                 د( خوب صحبت کردن 

 

 مفهوم کدام گزینه نادرست نیست . -7        

 الف ( دست بردار نبود : دستش را برنمی داشت        ب ( به ستوه آمدم : با سرعت آمدم            

 ج ( زمین گیر شده بود : به زمین گیر کرده بود        د( چشم به دهانش دوخت : با دقت به حرفش گوش میداد            

 

 شعر چشمه و سنگ سروده ............................. -8        

 د( قیصر امین پور       الف ( پروین اعتصامی          ب ( نیما پوشیج                  ج( محمد تقی بهار                 

 



 کدام گروه از کلمات هم معنی هستند ؟    –  9        

 پیری    -الف ( سهل و دشوار                ب ( جنگ و پیکار             ج ( استقبال و بدرقه                      ج ( پیرایه            

 

 کدام گروه از کلمات صفت و موصوف هستند؟   - 10        

 د ( نقش خردمندان             ج( مسکین نادان                           ب ( دکان عکاسی                   الف ( کوه البرز               

 

 چرا ریشه یکی از کاج ها بیرون زده بود   - 11        

 ب ( شخصی این کار را کرد            ج ( چون باد شدیدی می وزید الف ( چون تازه کاشته شده بود       ب( چون باران شدید بود               

 

 عبارت پا گرفت یعنی   -12         

 الف ( محکم شد                 ب( بلند شد                   ج( پایش را کسی گرفت          د( بر زمین افتاد           

 

 معنی واژه سپیده دم چیست -13         

 الف ( هنگام شب              ب ( قبل از صبح              ج( وسط روز                      د( هنگام طلوع خورشید           

 

 فر  ــت (   – حاد ــه  – پیـ  ام   –به ترتیب در جای خالی چه حروفی قرار می گیرند ؟ )آ  ـار علمی   - 14          

 ث    -ث  –غ    –ص      د( ص    -ث    –غ   – ص            ج( ث   -ث   – غ  – ب( ص         ص        –ث   – ق  – الف ( ث             

 

 شنیدن کی بود مانند دیدن یعنی   -15           

 الف ( شنیدن و دیدن ارزشمند است                    ب( شنیدن مهم تر از دیدن است             

 م            د( دیدن اطالعات بیشتری نسبت به شنیدن به ما می دهد    ج( دو گوش داریم پس باید بیشتر بشنوی            

 



 1401نام و نام خانوادگی :                                      به نام خالق هستی                 نیمسال دوم  اردیبهشت 

 فارسی پاسخنامه         اهواز        2ناحیه   – دبستان دخترانه ی رهنما       قربانی                      -کالس پنجم

 ( محنت -تامل  )غلط امالیی وجود دارد. دودر گروه کلمات   -1

 به معنی اجتماع می باشد .   جامعهی لباس می شود و  به معن  جامه -2

 نهایت مهربانی و بخشش        غایت لطف و کرم یعنی  -3

 می باشد .    مرد هزار ساله ته از کتاب داستان وقتی بو علی کودک بود برگرف -4

 ه گزینه ی دیگر به معنی مثل و مانند است  به معنی زیرا است ولی س چون باران می آمد خیس شدم  گزینه   در (  چون  )معنی -5

 نایی است . گام بسیار مهمی برای آشنایی با پدیده ها و رسیدن به داخوب دیدن   .- 6   

 ست . ادرست ی د   گزینه مفهوم  -7        

   خسته شدم  ب ( به ستوه آمدم :        دصرار می کر االف ( دست بردار نبود :            

 چشم به دهانش دوخت : با دقت به حرفش گوش میداد د(          از پا افتاده بودج ( زمین گیر شده بود :            

          است. محمد تقی بهار    شعر چشمه و سنگ سروده .-8        

 . معنی هستند  هم  جنگ و پیکار   –  9        

 رکیب اضافی هستند.  است و بقیه تصفت و موصوف   مسکین نادان   - 10        

 مسکین، نادان است. این  –ترین  نادان  – نادان تر           

 . ریشه یکی از کاج ها بیرون زده بود   چون باد شدیدی می وزید  - 11        

 محکم شد                  پا گرفت یعنی   -12         

 است.   هنگام طلوع خورشید   به معنی سپیده دم -13         

 (   ـتصفر  –ـه  ثحاد   – ام غپیـ – ـار علمی ث)آ    - 14          

 دیدن اطالعات بیشتری نسبت به شنیدن به ما می دهد    شنیدن کی بود مانند دیدن یعنی   -15           

 




