
 
 
  

    

 آمادگی و دبستان غیردولتی دخترانه روش نوین        

  پنجمپایه  

 20/10/1311تاریخ:                                                                         .........................        نام و نام خانوادگی : ........                       

 فارسی نوبت اول ارزشیابیموضوع:                                         طراح: الهه السادات قوام الدینی

 ؟ دارد تفاٍت تقیِ تا زیر ی ٍاشُ کذام -1

 آثار ( د                                آفریذى ( ج                            خلقت (ب                         آفریٌص ( الف

  دارد؟ ارتثاط الوثل ضرب کذام هفَْم تا "اکثر اهلل خرتسُ درخت ، تلٌذی ایي تا گردکاى درخت" الوثل ضرب -2

 کٌی خَد تِ کٌی چِ ّر(  ب                             .ضَد ًوی هیسر گٌح رًح ًاتردُ ( الف

 .است چطوص تِ عقلص ( د                                        . رسذ ًوی هٌسل تِ کح تار ( ج

  .تٌَیسیذ را است ضذُ کطیذُ خظ ّا آى زیر کِ ّایی ٍاشُ هعٌی -3

 ( ____________ )    هْرگاى تاد ٍزد تَ ٍ ترهي کِ فردا الف(

 ( __________ ).  دادم تحَیل فرٌّگ آقای تِ ٍ تستن را کتاب ًاگسیر ب(

 (__________( ) _________ ). گطت آغاز تاختر سَی از سْوگیي تازی ٍ تاخت ًاگْاى ج( 

 ( ____________). کرد ضوار تَاى کِ را خذای فضلد( 

 (________ایواى هاست. ) فرُ( تْوي 

 ( ________ ). تَدًذ ضذُ تذتَ ٍ فاسذ تعضی ٍ خطکیذُ ّا گَضت از تعضیم( 

 ( ________). ًرسذ هقصذ تِ تَرزد، کاّلی خصلت، چٌذ ایي در کِ ّری( 

 خولِ ّای زیر را گسترش دّیذ. -4

  الف( علی تِ خاًِ ترگطت.

 ب( ترف هی تاریذ.

 



 
 
  

 است؟ آهذُ گسیٌِ کذام در" تُرًا ،تلٌذ ،سرد ،آغاز "ّای کلوِ هتضاد -6

  پیر ،خار ،زضت ،گرم(ب                            خَاى ،زیثا ،تاریک ،کَتاُ(الف

 خَاى ،زیثا ،سَزاى ،پایاى (د                                    پیر ،کَتاُ، گرم ،پایاى (ج

 ضَد؟ هی ًَضتِ چگًَِ ( ی+  خاٍداًِ ) -7

 خاٍداى (د                         خاٍداًی (ج                       خاٍداًگی(ب                            ی خاٍداًِ(الف

  .کٌیذ کاهل را زیر ّای خولِ -8

 .............................................................................................. یعٌی= ............................  تُي+  کذٍ

 ............................................................... کِ گَیٌذ هی کسی تِ= ............................  دٍست+  کتاب

  .تٌَیسیذ را زیر تیت ضعر هعٌی -9

 سین ٍ زر از تر گراهی خاکص کِ                              عٌثرًسین ایراى هرز خَضا                              

 

 

 (صخرُ – فضای – ًوا خَش – لحظِ)       .کٌیذ پر ضذُ دادُ هٌاسة کلوات تا را خالی خاّای -11

 .است رٍاى ای چطوِ ّا، سٌگ ٍ........................  دل کَّستاى،از خای تلٌذتریي در-الف

  .کرد ٍزیذى تِ ضرٍع هالیوی ًسین........................  ّواى در-ب

  .تَدًذ ضذُ چیذُ.........................  ٍ هٌظّن خیلی ّا کتاب-ج

 .تٌَییسیذ را کلوات درست اهالی سپس ٍ تخَاًیذ را زیر هتي -11

  را خَد آسایص اثثاب ًِ تگرداًذ رٍی تالش ٍ کار از ّرکس. ًرسذ هقسذ تِ تَرزد، کاّلی خسلت ایي در کِ ّر

 .ًوایذ هراغثت دیگراى از تَاًذ هی ًِ ٍ کٌذ فراحن تَاًذ هی

 

 

 



 
 
  

 سرٍدُ کیست؟ "فضل خذا"ٍ  "سرای اهیذ"ضعر  -12

 

 خظ( 11تا  8) .تٌَیسیذ تٌذ دٍ آى ی درتارُ ٍ کٌیذ اًتخاب دلخَاُ تِ را یکی زیر، ّای هَضَع هیاى از -13

 .اًذ کردُ فذاکاری هیْي، از دفاع راُ در کِ را کساًی از یکی ی خاعرُ یا حال ضرح (الف

 .هذرسِ آخر زًگ صذای( ب

 .دارم دٍست هي کِ ای خاعرُ (ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "تا آرزٍی هَفقیت"                                                                    


