نام و نام خانوادگی:
پایه پنجم
ارزشیابی و مرور آموخته ها (خرداد)
درس فارسی

آمادگی و دبستان دخترانه غیردولتی

 -1در عبارت روبه رو ،نهاد و مفعول به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ ( کرد دهقان دانه ها در زیر خاک)
الف) کرد – زیر

ج) دانه ها – خاک

ب) دهقان – دانه ها

د) دهقان – خاک

 -2کدامیک از ترکیب های زیر ترکیب وصفی نیست؟
الف) هوای خنک

ج) دیوار مدرسه

ب) فرش خوش رنگ

 -3در بیت « چشمه کم کم خشک شد بی آب شد
الف) باغ و چشمه

د) گل خوشبو

باغ و بستان ناگهان در خواب شد» قافیه ها کدامند؟
ج) کم کم و ناگهان

ب) بی آب و خواب

د) خشک و چشمه

 -4اصلی ترین بخش عبارت زیر کدام است؟
خارج از ده کاج ها روییدند.

در کنار خطوط سیم پیام

 -5درستی و نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.
الف) فقط انسان ها می توانند به خوبی خداوند را ستایش کنند .
ب) پرچم هر کشور نشانه ی استقالل آن کشور است.
ج)دالوران هشت سال دفاع مقدس از نام آوران معاصر کشورمان هستند.
د) کسی که از عاقبت کارها نترسد ،شجاع است.
 -6کامل کنید.
الف) خیال  +انگیز = ..........................یعنی .....................................
ب) زر  +گر =  ..................................یعنی ..................................
 -7کلمه های بهم ریخته را مرتب کن و جمله بنویس.
تحصیل – کرده – سعدی – نظامیه – در – است – مدارس
 -8هم خانواده ی کلمه های زیر را بنویسید.
فصل:

محفوظ:

ساکت:

بینا:

 -9جدول زیر را کامل کنید.
نام اثر

شعر چشمه و سنگ

شعر کار و تالش

نام نویسنده

هوشنگ ابتهاج

مولوی

 -10در هر یک از واژه های زیر واژه ی « چون» چه معنی دارد؟
الف) مادران چون گل های باغ بهشت اند.
ب) مسافرت را دوست دارم  ،چون چیزهای جدید می آموزم.
 -11جاهای خالی را پر کنید.
جدا شد یکی چشمه از کوهسار

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

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

کرم کرده راهی ده ای نیک بخت
 ...................به هر دو سرای

خرد رهنمای و ......................
 -12مخالف کلمات زیر را بنویسید.
خاور≠

نامدار≠

درنگ≠

نیازمند≠

 -13هم معنی کلمات زیر را بنویسید.
باد مهرگان=

خصلت=

ضایع=

یاس =

انجم=

بحر=

برنا=

چیرگی=

 -14هر یک از کلمات زیر ،کوتاه شده ی چه کلمه ای است؟
ره=

وزان=

برون=

گرت=

 -15از بین کلمات زیر  ،کلمات جمع را پیدا کن و مفرد آن ها را بنویس.
مساجد – رهگذر  -درختان – اولیا – کتاب – شادمان – زنان
 -16معنی بیت های زیر را به زبان ساده بنویس.
مکش بیهوده این بار گران را

میازار از برای جسم ،جان را

بحر آفرید و برو درختان و آدمی

خورشید و ماه و انجم و لیل و نهار کرد

 -17عبارت زیر چند جمله است؟
مرو راهی که پایت را ببندند

مکن کاری که هوشیاران بخندند

 -18عبارت زیر را به صورت نثر روان بنویس.
الف) جدا شد یکی چشمه از کوهسار

به ره گشت ناگه به سنگی دچار

ب) من این پای ملخ ندهم به صد گنج:
 -19یک بند انشاء در مورد « اینکه از کرونا ویروس چه درسی گرفتی» بنویس.

