
 صفحھ ١
 

  

  

  :نیستندهم )  متضاد(  مخالفکدام دسته از کلمات زیر )1

  پاك # کثیف) د    همدم # مونس) ج    مضر #مفید) ب    دانا # جاهل )الف

  کدام است؟ وحشیکلمه )  متضاد(  مخالف)2

  درست است ب و ج) د      اهلی) ج      رام) ب      درنده) الف

  کوه ها) د  هواپیما) ج  دریاها) ب    جنگل ها) الف  ؟دارد فرقکدام گزینه با بقیه )3

    ؟است)  تحقیق کردن( معنیکدام گزینه به )4

    پرورش) د       تَرَدد) ج    پژوهش) ب      پسندیده) الف

  بیت 12) د      بیت 6) ج       بیت 8) ب     بیت36) الف  ؟است چند بِیتدارد،  مصراع 24یک شعر ) 5

              :بسازیدکلمه جدید و  ترکیب کرده ) مند-گو– گاه -گر– جو – زده(  واژههریک از کلمات زیر را با )6

  ........درد        ..........کار       ........... گفت و     ....................قرار      ............... شگفت        ............... پرس و

  :کلمه هاي زیر را بنویسید مفرد)7

  :اَفکار      :حوادث    : مدارس       :علَما      : اَطبا

  :کلمه هاي زیر را بنویسید جمع)8

  :فکر      : طبیب         :گیاه      :  دریا

  :کلمه هاي زیر را بنویسید)  مخالف( متضاد)9

  :پاك      :وحشی      : ضعیف       :نادان      : شادي

  :کلمه هاي زیر را بنویسید)  هم معنی( مترادف)10

ظیم         :بیبانطَ      : رزیال      : ع:          

     : خرَد      :یورش          :فروغ      :کاهلی

  :تاریخ        فارسی و نگارش : ارزشیابی سه ماهه اول      :نام و نام خانوادگی

  یونس پور: موفق و پیروز باشید      ابتدایی پنجم: پایه     )ناحیه کوثر(  شهید بهرام پور فیروز آباد  :دبستان

  به نام ایزد دانا



 صفحھ ٢
 

  :دـبنویسی  آنها را درست جاهاي خالی را پیدا کرده و در غلط هاي امالیی متن زیر را بخوانید و )11  

شما هم اي فرذندان، به مغدار دانش و فحم خود، بکوشید خیش را به نیکویی بشناسانید، زیرا دانه هنقـامی  
پس اگر بی هنر و بی فظیلت باشید، از .تالش نکندکه در پرده ي خاك نهان است، هیچکس در پروردن آن 

.   شما دوري جیند؛ موش اگر چه با مردم هم خانه است، چون موزي است، اورا بیرون اندازند و حالك سازند
  .ن سال و بلند گامتی روییدهبوته ي کدویی در کنار چنار ک

هرکس می خاسـت   .باید تالش کنیم اکنون من و شما براي موفّغیت خود و سربلندي میحن عزیزمان ایران
همین علف هاي نـازك و لتیـف،   . بیمارستان، نزدیک خانه ي او باشد و خالسه هرکس مکانی راپیشنهاد داد

اگر میخواهیم آلم را خوب بشناسیم، یک راه ساده، تماشاي پدیدها اسـت؛  .  ازمیان سنگالغ سردر می آورند
 ، گل را با خوار، زنبور عصـل را بـا خـرمگس مقایسـه    قکوه هاي سربه فلک کشیده را با در ه هاي عمی مثالً

  .کنیم
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...................................  ......................................  ......................................  ..................................  .................................  

  

  :زیر را بنویس   ، از جمالت خودمعنی و مفهوم و یا برداشت ! نینمناز)12

  تاك کرد کوته، شاخه ي پیچانِ    کرد دهقان، دانه ها در زیر خاك

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

  :با کلمات در هم ریخته زیر، جمله ي صحیح بسازید) 13 

  دوري -پس  –و  –شما  –بی هنر  –جویند  – اگر - فضیلت  -از  – باشید

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


