
 به نام خدا
 ابوذردبستان غیردولتی پسرانه 

 :تاریخ:                             فارسی پایه پنجم                                خانم ناصری                          نام و نام خانوادگی
 تعداد بخش های کدام جمله با بقیه ی جمله ها فرق دارد؟  1

 مهرداد در را زد( ب.                      مادر کودک را خواباند( الف

 بابک لیوان را روی میز گذاشت( د.                             پریسا غذا را خورد( ج

 واژه های کدام گزینه در یک گره قرار نمی گیرند؟ 2

 معلوم –عالم  –علم ( ناظر منظور                      ب –نظر ( الف

 محفوظ –حاصل  –حافظ ( عطار                     د –معطر  –عطر ( ج

 با سایر گزینه ها متفاوت است؟( دستوری)کدام گزینه از نظر ساختاری  3

 دونده( خواننده                  د( رنده                  ج( گوینده                ب( الف

 دارای دو معنی مخالف است؟کدام یک از کلمات بیت زیر  4

 ((ز دانش میفکن دل اندر گمان /  میاسای از آموختن ، یک زمان  )) 

 گمان( آموختن                   د( میفکن                     ج( میاسای                     ب( الف

 ده است؟متن زیر از چند جمله تشکیل ش 5

و نقصی نیست، بدانید چون تیر از کمان رها شود، همه ی نیروی من از تن در بدن من هیچ عیب ! خوب ببینید)) 

 .((خواهد رفتبیرون 

 شش( سه                          د( پنج                        ج( چهار                      ب( الف

 .......................به کسی می گویند که (( خودباور)) انسان  6
 .به فکر خودش است فقط( الف
 .فقط خودش را می بیند و به دیگران و توانایی های آنها توجّهی ندارد( ب
 .به توانایی های خودش آگاهی و باور داشته باشد( ج
 .برای انجام کارهای بزرگ، اعتماد به نفس کافی دارد( د
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 .....................یعنی(( جای سوزن انداختن نبود))  7

 سر و صدای همه زیاد بود( ب.              بین جمعیت معلوم نبودندسوزن ها ( الف

 همه جا نا مرتب و کثیف بود( بسیار شلوغ بود                                                د( ج

 در میان واژه های زیر چند نادرستی امایی وجود دارد؟ 8

 ((ورده دست نخ –ترف چپ  –فهم  –هوش  –رحایی از قفس )) 

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

 اثر کدام یک از شاعران بزرگ کشورمان می باشد؟(( شاهنامه )) و  (( مثنوی معنوی )) کتاب  9

 حافظ –فردوسی ( فردوسی                   ب –سعدی ( الف

 فردوسی نظامی( فردوسی                       د –مولوی ( ج

 کدام گزینه با سایر واژه ها متفاوت است؟ 11

 خودکامه( شناسنامه                      د( کارنامه                     ج( تقدیر نامه                ب( الف
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