
 به نام خالق زیبایی ها

      0011کالس پنجم........                 آموزشگاه توحید             دیماه   ارزشیابی درس فارسی       

وادگی:   خاننام ونام    

معنی واژه های زیر را بنویسید.  -0   

    ................................ کاهلی: .......................................  بید بن: ..............................  بیخ: ..........درنگ:..........      

  ........ فروغ: .........................................  ناگزیر: .........................  سهمگین: ....................فرّ: ....................      

، هم(کامل کنید. نیز ، جاهای خالی را با حروف ربط )اما   -2  

فضای گرم و پرمهری داشتند.آرامی داشت. فرزندان ........درکنار پدر و مادر، زندگی خوب و بازرگان         

مریم گفت آنها از تدریس معلم خود لذت می برند.علی................ تایید کرد.        

مسعود کاغذ و قلم را از دوستش گرفت ..............نمی دانست از کجا شروع کند و چه بنویسد.        

متضاد کلمه های زیر را بنویس.  -3  

...........................................  برنا: ........................  بلند: ..................  سرد: ..................آغاز: ...........        

کدامیک از آفریده های ساکت خدا هستند؟   -0  

ویز ویز زنبور عسل - شرشر رود خانه صدای پرندگان          ب( - قطره های باران الف(        

بادوزش  – ها جیرکصدای جیرروز                    د( روشنایی  –تاریکی شب  ج(        

یکی از راههای درست فهمیدن و درک سخن دیگران، ............... است.  -5  

دیدن     ج( خوب گوش دادن        د( خوب خواندن خوب ب(     الف( خوب شنیدن       

را در جای خالی بگذارید. «  . :   !  ؟  »عالمت نگارشی مناسب   -6  

سپیدار گفت ..... چه قدر عجله داری... کجا می خواهی بروی.....        

کامل کنید.در بیت های زیر  راجاهای خالی   -7  

ایران، ای خرم................من/ ...............ازتو سرنوشت من      هر/ ای خاکت............      ای ایران، ای مرز پر گ        

از ....  .............  ........... که  .. و بدو شو .........../چو خواهیبه دانش.............        

       



زیر را بنویسید.  عنی بیت هایم -8   

خوشا مرز ایران عنبر نسیم        که خاکش گرامی تر از زر و سیم        

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

گل بخندد بر سر گل بوته ها       پر کند بوی خوش گل باغ را        

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

های زیر را کامل کنید. ملهج  -9  

.....................................................................یعنی کسی که ...................           ...........................  گر = +زر         

.....................................................یعنی...................................................  .........................            = خار + بن        

......................................به کسی می گویند که......................           ...............................+ دوست = کتاب        

جدول زیر را کامل کنید. 01  

از موضوع های زیر یکی را انتخاب کرده و درباره آن بنویسید.  00  

خاطره ای که من دوست دارم. *                صدای زنگ آخر مدرسه  *         

از کسانی که در راه دفاع از میهن فداکاری کرده اند. یکی ی* شرح حال یا خاطره         

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

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

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

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

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

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

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

 موفق و پیروز باشید.          

ستردهجمله گ  جمله کوتاه 

 در دشتی،پروانه ای زندگی می کرد. 

  حیاط قصر پر از گل های رنگارنگ،قشنگ و خوش عطر بود.


