
                                                                                             هب انم خالق هست
59 خرداد-داریوش دبیری   - شهرستان ازنا نوشتاری پایه پنجم آزمون فارسی                نام و نام خانوادگی:                      

.را بنویسآن درست امالیی را پیدا کن و غلط  جمله هردر -1  

 بود شلوق خیلی امپراتور قصر روز آن ...................................  

 ... حیات قصر پر از گل های قشنگ و خوش بو شده بود............................  

 سال از آن مواضبت کردم ولی اصالً رشد نکرد یک.....................................  

را بنویسید.جمله زیر پیام  -2  

 صدای سرود زاغ بورها ، سکوت کویر را شکست.

 

.از روی سرمشق زیر ، خوش خط و زیبا بنویسید-3  

 

کامل کنید. -4  

...................................:.........یعنی وطن دوست        ..........................              :.......یعنی  بنخار  

  در کدام یک از مصراع های زیر دو کلمه مخالف وجود دارد؟ -5

 ................     ≠.....   . ..........را بنویسیدآن دو کلمه 

 .که خاکش گرامی تر از زر و سیم( به نام خداوند خورشید و ماه              ب( الف     

  .ز دانش دل پیر ، برنا بود(  ز نادان بنالد دل سنگ و کوه               د( ج      

 
 

 پیام

ی  

saeed_detect@hotmail.com
Sticky Note
دانلود نمونه سوال و مطالب براي شما همکار فرهنگي گرامي :
معلـّم يار
کانال معلم يار
🆔 @Moallemyarir
سايت معلم يار
🌐 Site : http://WwW.MoallemYar.IR



                                                                   جدول را کامل کنید.مانند نمونه  واژه ی جدید بسازید و   -6

می گویند را دوره ای از زمان  روز + گار روزگار یعنی 

  + گر  یعنی 

 تفکر + آمیز  یعنی 

  + انگیز  یعنی 

 

پاسخ دهید. زیر با توجه به شعر زیر به سواالت داده شده -7  

ما انایر  خاک  ،  در راه تو کی  .........دارد این جان ما؟         پاینده باد  

 سنگ کوهت ...........و .........است        خاک دشتت بهتر از........است.

.افتاده را بنویسیدکلمات جا ( الف  

.را در یک جمله بکار ببریدجا افتاده  کلمات(ب  

 

اصلی ترین قسمت جمله های زیر را پیدا کنید و زیر آن خط بکشید. -8  

 کار و نهاناز این بچه در آش  مهان جهان  ،بخندد بر من

 داری آموز از ماکیانوطن 

 کتاب ها در کتابخانه خیلی منظم و خوش نما چیده شده اند.

.با جابجا کردن اجزای جمله ، بیت های زیر را به زبان ساده باز گردانید  -9  

بوی اسفند و گالب و بوی عود                      خانه ها میانباز می پیچد   شعر 

 بازگردانی 

دوستی را نمی برم از یاد                     :کاج همسایه گفت با نرمی  شعر 

 بازگردانی 

 

 را جلوی آن بنویس.ف زیر شکل کامل شده ی  کلمات مخفّ-11

 
 گَرَت وزان کز
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را به نثر ساده بنویسید .« کاجستان»  داستان شعر -11  

و... د . از نشانه های مناسب نگارشی استفاده کنیدیموضوع اصلی شعر رعایت شود. شروع و پایان مناسب داشته باشتوجه :   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فضعی   سوال سنجه و انتظارات عالی خوب متوسط 

.غلط های امالیی را مشخص کرده و صحیح آن ها را نوشته است         1 

.پیام جمله را درک کرده و نوشته است      2 

.خوش خط و زیبا می نویسد      3 

.معنی کلمات مرکب را می داند      4 

.مخالف را تشخیص می دهد کلمات      5 

 6 با پسوند های مناسب واژه سازی می کند و معنای واژه هارا می نویسد.    

.با توجه به محفوظات کلمات جا افتاده شعر را می نویسد و با ان ها جمله می سازد      7 

.را پیدا کرده است ها اصلی ترین قسمت جمله      8 

 9 با جابجایی اجزای جمله به خوبی بیت ها را باز گردانی کرده است.    

.با شکل کامل کلمات مخفف آشناست      11 

را رعایت می کند. در سوال داستان شعر را به صورت نثر ساده می نویسد . زیبا نویسی و موارد خواسته شده      11 

:نهایی و امضا  بازخورد  

ی  

https://t.me/MoallemYarir

