به نام دانای زيبا آفرين

نام و نام خانوادگی :

تاريخ 59/ / :

پنجم
-1در کلمه های زیر کدام یک با بقیه فرق دارد ؟
الف)حلّال

ب) مخلوط یک نواخت

د)فرضیه

ج) جداسازی محلول ها

-2کدام گزینه  ،توصیف زیباتری برای کلمه ی زیر است ؟
(بادبان های ) .............
الف) سفید

ب) زیبا

د)کشتی

ج) برافراشته

-3در کدام عبارتی که ( حرف ربط ) ندارد ؟

الف) به کندن دراستاد و ابرام کرد

ب) ما هنراندوخته ایم و تو عار

ج) خنده کنان گفت که ای بی خبر

د)نشد چشمه از پاسخ سنگ سرد

 (-4در پوست خود نگنجیدن ) کنایه از چیست ؟

الف) ناراحتی

ج) نگرانی

ب) خوش حالی

د) ترسیدن

-5همه ی کلمه های زیر معنی جمع دارد جز ...؟

الف)مردان

ج) نیاکان

ب) دوستان

د)باران

-6کدام جمله پرسشی است ؟

الف) بهار مثل گل شکفتن است

ب) بگو پرنده باز پر گشاید

ج) چه گفتی و چه چیزها شنیدی

د) بیا که فصل از تو گفتن  ،آمد

-7یکی از گزینه ها ضرب المثل نیست گزینه ...؟
ب) قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود

الف) نابرده رنج  ،گنج میسر نمی شود
ج) هرکسی خربزه بخورد  ،باید پای لرزش هم بنشیند

د) با عجله کاری را انجام نده

-8زمان فعل در کدام مورد گذشته نیست ؟
الف) کمی با خود اندیشید

ب) این که فکر کردن نمی خواهد

ج) دوست و دشمن را می شناخت

د) برای صاحبش حیوان باوفایی بود

-9کدام گزینه پسوند (زار) ندارد ؟

الف) بازار

ب) نی زار

-11در کدام گزینه واژه های مترادف دیده نمی شود ؟

الف) او همیشه تشنه یادگیری و دانش اندوزی بود
ب) چرا قهرمان فالن داستان قوی و با هوش است ؟
ج) او پیوسته از نادانی و جهل گریزان بود
د) مسئله را بدانم و بمیرم یا نادانسته در گذرم

ج) گندم زار

د) گل زار

