
 

 

 

 

 هم معنی لغات زیر را بنویس.-1

 شکوه:                        تهیدست:                         کاهلی:                   سنگالخ:                           انجم:            

 فروغ:       تامل:                              توحید گوی:                       هر دوسرا:                     نهان:                      

 چیرگی:هجوم:                                هیجان انگیز:                   

 هم خانواده ی کلمات زیر را بنویسید. -2

 مخصوص:     فضیلت:                           شکر:                             تعجب:                          مقصود:                      

 هجوم:ر:                            عظمت:                         زحمت:                           افتخا

 متضاد کلمات زیر را بنویسید. -3

 ≠شلوغ                        ≠تهیدست                          ≠پاکیزه                        ≠غمگین                          ≠برهنه

 ≠نیرومند                         ≠پیروزی                          ≠استوار                        ≠خندید

 داخل پرانتز بنویس.در هر دسته، کلمه ی درست را  -4

 تامل )...................( -برحنه -الف. تهسین

 مرز و بوم ).......................( -چیره گی -ب. مهاصره

 از خود گزشتگی)........................( -پاینده گی -نسیم ج. عنبر

 کاحلی).........................( -بادمهرگان -د. تبیب

 حوس)........................( -اهتزاز -ه. خسلت

 

 آمادگی و دبستان دخترانه غیر دولتی روش نوین

 
 8/10/1400تاریخ:                      .........................                                                           نام و نام خانوادگی:

  )نوبت اول(اجتماعیارزشیابی  موضوع:                                                                                          عاطفه پورابراهیمی طراح:



 مفهوم ضرب المثل های زیر را بنویسید. -5

 ..........................................الف. عقلش به چشمش است. ...................................

 ...............................ب. مرغ همسایه، غاز است. ..................................................

 از بین واژه های داده شده، گوش دادنی ها و شنیدنی ها را جدا کنید و در جدول بنویسید. -6

 نشانی، درس معلم، اخبار، صدای آبشار، تالوت قرآن صدای پرندگان، آژیر آتش

 شنیدنی ها گوش دادنی ها

  

 

 جدول را کامل کنید. -7

 معنی واژه ی جدید 

   ....+ گر.........

   ..+ دوست.............

 کسی که هنر را دوست دارد.  

 

 با توجه به کلمه ی داخل پرانتز جمله را بازنویسی کنید. -8

  ..زهرا دیروز به کتابخانه رفت.)امروز( ..........................................................................................الف. 

  .......................ب. علی فردا دو ساعت مطالعه خواهد داشت.)من( ..................................................................................

 ..................................................ج. من امروز برای مادرم تولد می گیرم.)خواهم گرفت( ............................................................................

 معنی عبارت های زیر را به زبان ساده بنویسید.  -9

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

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



 «ه این کاهلی ز چیست؟من از تو، به بیست روز برتر شدم، بگو تو ک» کدو ، که خندید ازوب. 

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

 ج. هنوزم ز خردی به خاطر دَرَست            که در النه ی هاکیان، برده دست

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

 

 ! ( قرار دهید.  -؟  -»«  -:  -،  -در         عالئم نگارشی ) .  -10

 الف. او را چنار گفت                   امروز          ای کدو با تو مرا هنوز         نه هنگام داوری است       

 ب. امپراتور از او پرسید                 چرا با گلدان خالی آمده ای 

 = ردیف و قافیه را در هر بیت مشخص کنید.11

 الف. همه بوستانش سراسر گل است                          به باغ اندرون، الله و سنبل است

 ب. باد سرد، آرام بر صحرا گذشت                             سبزه زاران، رفته رفته، زرد گشت

 آشیانج. باز می آید پرستو، نغمه خوان                              باز می سازد در اینجا 

 کدام یک از ترکیب های زیر وصفی و کدام اضافی است؟ -12

 مزرعه ی علی -دستخط خوش -صندلی کالس -مانتو های زهرا -لباس قرمز -روز زیبا

 

  خط( 4یکی از موضوعات زیر را انتخاب کنید و خاطره ی خودتان را در یک بند بنویسید.)حداقل  -13

 یک روز برفی 

  رفتم.اولین روزی که به مدرسه 

 

 

 



 

 موفق و موید باشید


