
پنجم                                                                  پایه                                 1400ارزشیابی درس فارسی دی ماه                                           نام و نام خانوادگی :

 دقیقه   45دبستان غیردولتی گل یاس                            مدت:                                             13/10/1400تاریخ ارزشیابی:
 

 نویسید .حروف در هم ریخته را مرتب کنید و واژه درست را ب – 1
 و : ...................... –غ  –ف  –ض   :.......................                          ر  –ف  –ل 
 
 : ..................و -ر  -ز -ن -آ   –ب   -ر   -ا -یا : .......................                        –ح  –س  –ل 

 جمله ها را ادامه دهید :  -2
 هنر دوست یعنی کسی که .........................................................

 
 آموزگار به کسی می گویند که ...................................................

 جدول را کامل کنید . -3

 پیام جمله جمله 

  وطن داری آموز از ماکیان 
  

 بنویسید .مخالف واژه های زیر را  -4
 =                      غروب = شجاعکاهلی =                           تاریک =                              

 

 معنی واژه هایی که زیر آن ها خط کشیده شده است را بنویسید . -5
 

 ایمان ماست ) ...................... (  فر بهمن -

 ).....................( مهرگانباد فردا که بر من و تو وزد  -

 آغاز گشت )....................( )................( باختراز سوی  سهمگین ناگهان تاخت و تازی -

 

 مفهوم بیت زیر را بنویسید  -6
 گل بخندد بر سر گل بوته ها                   پر کند بوی خوش گل باغ را

 
 

 مناسب پر کند . جاهای خالی را با عالئم نگارشی -7
 پرسید از آن چنار که ...... تو ...... چند ساله ای ...... ..... 

 گفتا .... ..... دویست باشد و اکنون زیادتی است ...... .......
 

 ترکیب اضافی بنویسید.2ترکیب وصفی و2 -8
 
 

 پر کنید .سپس (  –نیز  –) اما جاهای خالی را با حرف ربط  -9
 

 ..... تایید کرد ........لذت می برند . علی ..........مریم گفت : آن ها از تدریس آموزگار خود  -

 ..... برف نمی بارید .............ابرهای تیره در آسمان بودند ، ......... -

 ........ آن را در داخل گلدان گذاشت . ...........دستش را به طرف گل دراز کرد ....... -

 



 دهید . پاسخ -10
 شعر فضل خدا از کیست ؟  -

 
 سرود ملی کشورمان با چه دعایی به پایان می رسد ؟  -

 

 هم خانواده کلمات زیر را بنویسید . -11
 عظمت :                         صبور :                     احترام :                            فضیلت :       

 کدام کلمه جمع نیست .  -12
 الف ( شادمان                     ب ( ماکیان                   ج ( درختان                  د ( افکار 

 ضرب المثل عقلش به چشمش هست به چه موضوعی اشاره دارد؟ توضیح دهید. -13
 
 

 یکی از موضوعات زیر را انتخاب کنید و یک خاطره در یک بند بنویسید . – 14
 اولین روزی که مدرسه رفتم  -

 اولین روزی که روزه گرفتم  -

 بهترین مسافرتم  -
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 وفق و پیروز باشید.م

 

 بازخورد:               خ خ           خ          ق ق        نیاز به تالش                

 



 پایه ی پنجم                 فارسیدرس                   1400پاسخ نامه سواالت ارزشیابی دی ماه 

 شهرستان گلوگاه     دبستان غیردولتی دخترانه گل یاس                                  13/10/1400تاریخ: 

 

 

 فضل      فروغ    سالح     آریو برزن (1

 .هنر را دوست دارد.        به دیگران آموزش می دهد (2

 میهن دوستی    (3

 زرنگی      روشن     ترسو      طلوع (4

 شکوه    بادپاییزی      وحشتناک      مغرب (5

 وبوی خوش گل هاهمه ی جای باغ را فرا می گیرد. شود غنچه ی گل ها بازمی (6

 «   :    »     «   .و    ؟    »    (7

 کیف معلّم        اضافی         غذای خوشمزه              وصفی   (8

   کالسمیز                                پاکیزهلباس            

 سپس –اّما    -(نیز  9      

 (سعدی10     

 (پایندگی   وجاودانگی   کشورمان   11    

 (  عظیم     صابر      محترم      فکر  12   

   شادمان (13    

 (کسی که فکر نمی کند وبا هنر آنچه می بیند قضاوت می کند.14   

 


