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 .تا استفادُ اس تزکیة سیز کلوِ تسلشیذ ٍ تا آى جولِ ای تٌَیسیذ  (1

 :ًجار .................... + 

 :دٍست...................+

 :اًگیش..................+ 

 .هخالف کلوِ ّای سیز را تٌَیسیذ (2

 = لطیف =                                       تزخاست =                                              خاٍر

 = تحز=                     هَسٍى=                سزسد  .هعٌی کلوِ ّای سیز راتٌَیسیذ (3

 =خَدتیٌی=                   غاسی=                                                                     فزٍغ 

 .جولِ ّای سیز را گطتزش دّیذ  (4

 .علی اس هذرسِ تزگطت 

 .تاراى هی تاریذ 

 .ضعز سیز را کاهل کٌیذ ٍ هعٌی آى را تٌَیسیذ  (5

 ...........................................................تِ داًص گزای ٍ تذٍ ضَ تلٌذ 

 ..........................................................ر ٍ گَّز است سٌگ کَّت د

 تا هفَْم  کذام ضزب الوثل ارتثاط دارد ؟(( درخت گزدکاى تِ ایسي تلٌذی ، درخت خزتشُ اهلل اکثز )) ضزب الوثل (6

 ّزچِ کٌی تِ خَد کٌی  (2ًاتزدُ رًج گٌج هیسز ًوی ضَد                                   (1

 .عقلص تِ چطوص است  (4                                 تار کج تِ هٌشل ًوی رسذ (3

 :تاریخ                                                                               :                                   نام ونام خانوادگی

 فاطمه حسنی                                                                                                                                     :                                                              طراح 

 نام درس فارسی 

                                                                                                                           دقیقه                       45: زمان پاسخگوییپایه پنجم                                                                                                                                           
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 سعذی  (4ًاصز خسزٍ              (3ًظاهی      (2فزدٍسی      (1ضعز چٌار ٍ کذٍتي اس کیست ؟              (7

 . تزای کلوات سیز ّن خاًَادُ تٌَیسیذ (8

 =هعاصز=                                       حاصل =                            اعتواد =                   فکز =           اٍضاع 

 .کلوات در ّن ریختِ ی سیز را تِ طَر هعٌا دار هزتة کٌیذ (9

  آخزیي  قطزُ ی خَى – دضوي  –   هیْي دٍستاى – خَاٌّذ کزد – تا – درتزاتز –  پایذاری 

 .در هتي سیز غلط ّا را هطخص کٌیذ ٍ درست آًْا را تٌَیس (10

کاش کوی دیگز تواًی تا چای . سپاسگذارم ، اگز تَ ًثَدی ایي اساس کطی تزای ها خیلی کارُ سختی تَد :  پیزهزد گفت 

 تزای عسز تلیط دارم تایذ سٍدتز تزٍم ! ضزهٌذُ : پذر گفت . تٌَضین ٍ گفتگَ کٌین

 

 

 

            هَفق تاضیذ 
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 پاسخ ًاهِ 

 خذاًٍذ جْاى ّستی است = گار  + آفریذ  (1

 علی فردی هیْي دٍست است = هسیْي دٍست = دٍست + هیْي 

 تواضا ی هسابقِ فَتبال ّیجاى اًگیس است = اًگیس + ّیجاى 

 زبر= ًطست                    لطیف= باختر              برخاست = خاٍر  (2

 غرٍر- بٌذ باز– رٍضٌایی –دریا - طلَع کرد      آٌّگیي  (3

 

 .علی بِ ّوراُ هادرش از هذرسِ برگطت (4

 .باراى بِ ضذت ٍ سیل آسا هی باریذ 

  بِ یاد گیری علن  ٍداًص رٍی آٍر اگر هی خَاّی  بذی ّا ، بِ تَ آسیب ًرساًٌذ–چَ خَاّی از بذًیابی گسًذ  (5

 ٍخاک دضت تَ از طال بْتر است. سٌگ کَُ تَ هاًٌذ هرٍاریذ ٍ گَّر ارزضوٌذ است –خاک دضت بْتر از زر است 

  عصر-     هحصَل   –   هعتوذ –    افکار –ٍضع    (8    3( 7       4(6

 .هیْي دٍستاى تا آخریي قطرُ ی خَى در برابر دضوي پایذاری خَاٌّذ کرد  (9

  عصر – کارسختی – اثاث کطی –سپاسگسارم (10

 

 

 

 

 

 


