
 

نام :                      نام  

 خانوادگی : 
                 پایه پنجم فارسیآزمون 

 دبستان غیر انتفاعی میثاق 12/21/89

رد

 یف
)) نام و یاد خدا                                                     

 ((موجب آرامش است .پس عزیزان با نام خدا شروع کنید.

وجود  (درعبارت زیر  چند  ترکیب وصفی  )موصوف وصفت 2

 دارد؟

پدیده هایی لطیف ،زیبا  وعجیب ،پیش روی ما هستند  که » 

 «.گذریمبه سادگی  از کنارشان می 

    (دو     1                                        (یک  2

 (چهار4                                       (سه  3 

در عبارت زیر به ترتیب  چند فعل وچند  جمله وجود   1

 دارد؟

اگر اندکی  درنگ کنیم ،می بینیم  که هر کدام از این » 

دیدن زیبایی های آفرینش و پدیده ها  تماشا گهی  برای 

 «ایستگاه هایی برای اندیشیدن هستند

 پنج     –(پنج 1                       چهار    –(سه 2

 پنج -(چهار 4                      سه    –(سه 3 

نوع جمله های عبارت زیر از نظر  پیام ومحتوا  به ترتیب  3

 در کدام گزینه آمده است؟

کوتاه وبلند ،گوش بده .عنکبوت ها،بین زمین به صدا های »

 وآسمان ،تار می تنند.آیا توصدای تاریکی شب را می شنوی؟

 صدای روشنایی روز را چطور؟

–امری  –(خبری 1     پرسشی   –پرسشی –امری  –(امری 2

 پرسشی –امری 

 -خبری –(امری 4پرسشی       –پرسشی  –خبری  –(امری 3

 امری -پرسشی 

در عبارت زیر  به ترتیب  چند مفعول  و چند ترکیب وصفی    4

 به کار رفته است؟

اگر می خواهیم  عالم را بهتر بشناسیم،یک راه ساده آن »

کنیم ،درباره ی آفرینش  تماشااست که پدیده ها را خوب 

هر یک  بیندیشیم و آن ها را با یکدیگر مقایسه کنیم . 

 «با دره های عمیق. مثال کوه های سر به فلک کشیده را

 سه     –(سه 1                        سه–(پنج 2

 دو -(چهار 4               چهار     –(سه 3  

 در اول جمله قرار نگرفته است؟«  نهاد»در کدام  گزینه   5

(سبزه زاران،رفته 1(باد سرد،آرام بر صحرا گذشت     2

 رفته ،زردگشت

(باغ بستان،ناگهان 4   (پرکند بوی خوش گل،باغ را    3

 در خواب رفت

 معنی  کدام کلمه  نادرست است؟  6

  (ببخشای:نعمت بده  1           (هستی: آفرینش    2

 (ازپی:به دنبال4            (کریم :بخشنده   3  

از کدام بیت « خنده ی گل»با توجه به بیت زیر مفهوم  7

 شود؟دریافت می 



 

 

ر کند بوی خوش پ    گل بخندد،بر سر گل بوته ها      »

 «گل،باغ را

(طعم 1(جنگل وارونه نیز /سبزه شده زیر آب           2

 علف  های سبزه   /در دهن  بره ها

(سر زده  4(جنگلی  از روی خاک /سر زده تا آفتاب        3

 از سنگ سرد/ آتش آالله ها

 درعبارت زیر  چند بار  تضاد )مخالف (به کار رفته است؟  9

مثال کوه های  سر به فلک کشیده  را بادره های عمیق  »

،گل را با خار ،زنبور عسل را با خرمگس وبهار را 

 «بازمستان ،مقایسه کنیم.

  (سه    1                   (دو  2

 (یک4              (چهار  3 

 ام آرایه ی ادبی وجود ندارد؟درعبارت زیر  کد  8

عنکبوت ها ،بین زمین و آسمان ،تار می تنند .آیا »

، هنگامی که  سر زده  به توصدای  شبنم  صبحگاهی را 

 «خانه ی برگ، وارد می شود،می شنوی؟

   (کنایه   1               (تشبیه   2

 (تضاد4       (جان بخشی    3

2

1 

 درچند گروه  کلمه های زیر،غلط امالیی وجود دارد؟ 

 -هیس    -یکی از نویسندگان    –ویژگی  –بیاندیشیم »

عنکبوت  –طاالب  –هشره ها  –تار می تنند –حلقه های ساکت 

 «ه های عمیقدر   –موضوع  –

    (سه  1                        (دو     2

 نج(پ4                        (چهار  3 

2

2 

 بیت زیر از چه کسی است و از چه کتابی انتخاب شده است؟ 

ای همه هستی  زتوپیدا شده     خاک ضعیف  از تو توانا » 

 «شده

 –(نظامی 1                 یر    منطق الط   –ار (عط  2
 لیلی ومجنون    

الهی  –ار (عط  4             مخزن االسرار     –(نظامی 3 

 نامه

2

1 

 در کدذام گزینه ،تمام  واژه ها  هم خانواده نیستند؟ 

عجایب  –(عجیب 1    تلطیف      –الطاف  –لطف  –(لطیف 2

 بتعج   –ب متعج   –

واصف  –(توصیف 4    ر     مصو   –تصاویر –ر متصو   –ر (تصو  3

 اوصاف -ف تصر   –

2

3 

 چند واژه  درست معنی  نشده است؟

) -کردار :عمل(    )-)عجیب :شگفت آور (   –)سرشار:پر( 

سر به  فلک کشیده : راز و نیاز ) –شکننده:نازک وظریف ( 

 )لطیف :زیبا(– کردن(

 (دو   1               (یک    2     



 

 

 (چهار4               (سه     3    

2

4 

در کدام گزینه  واژه ای  وجود دارد  که با بقیه  واژه  

 های آن  گزینه ،رابطه ندارد؟

 لطیف  –سکون  –(درنگ 1      درنگ    –اندیشه  -ل  م  أ(ت2

اندیشه کردن  –ر (تفک  4      برکه    –آبگیر  –(تاالب 3  

 فکر کردن –

2

5 

 چیست؟« خاک ضعیف»در بیت زیر  منظور از  

هستی  زتوپیدا شده         خاک ضعیف از تو ای همه » 

 «توانا شده

 (جهان مادی 1     (پدیده های طبیعت   2

 (کره های آسمانی4                (انسان ها   3

2

6 

چاره ما ساز که بی یاوریم / گرتوبرانی :» مفهوم بیت  

 از کدام بیت  زیر دریافت می شود؟« ،به که روی آوریم؟

به هر رازی که خوانم      تو را دانم به (تورا خوانم  2

 هر چیزی که دانم

(زبانی ده  که اسرار تو گوید              روانی ده  1

 که دیدار تو جوید

(دلم در آتش غفلت مسوزان            به معنی  شمع  3

 جانم  برفروزان

(مکن مارا از این درگاه  محروم         چو 4

 این بومران ما را از گنجشکان،م  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

  

  

  

  

  


