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بارم سؤاالت
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×های زیر را با عالمت )درسی یا نادرستی هریک از عبارت  ( مشخص کنید.√−

 است. امام زمان )عج(ها، در شعر بال در بال پرستو« سوار سبزپوش»منظور از  .1

 همان سفر به دور دنيا و به دست آوردن تجربه هاي بسيار ارزشمند است. اين راز ،راز زندگی درس ياز نظر نويسنده .2

 است. محمدجواد محبّت، «چشمه و سنگ»شاعر شعر  .3

 هاي اخالقی است. گفتن حرف راست و درست جز شجاعت .4

 نيست.براي يک انسان، همه جا محلّ يادگيري  .5

 شده را از دست نده! تا تنور داغ است، نان را بچسبان: يعنی موقعيت فراهم .6

 

2 

 گزینه صحیح را انتخاب کنید.

 پروين اعتصامی( –است. )محمّدتقی بهار « ...................... کار و تالش»شاعر شعر  .1

 ثرومند(  –دوست ......................... يعنی کسی که به مال و ثروت عالقه بسياري دارد. )مال .2

 جايگزين( –جا بهشوند. )جاگاهی اوقات در شعر، اجزاي جمله با يکديگر ....................... می .3

 اسکندر مقدونی(  –ن به ايران حمله کرد. )چنگيزخان مغول .............................. در دوران حکومت هخامنشيا .4
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 )شعر حفظی(را کامل کنید.بیت(  /جمله )با نوشتن واژه یا عبارت مناسب، 

 که پيش تو جنبم ز جاي  ،اي تو......................................................................... / که

  شوند / .............................................................................میهرکجا سرگرم صحبت 
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 هایی که با یکدیگر ارتباط معنایی دارند را، به هم وصل کنید.ضرب المثل

 کنیمی رودِ را همان بکاري، هرچه                                                   . شودنمی بهار گل يک با .                                                                              

 اندازيمحاال يک تيري در تاريکی می                                            سنگ مفت، گنجشک هم مفت.  

 راستی راه نجات است.                       .کنی بد و نيک همه رگَ نی؛کُ خود به نی،کُ هرچه 

 رسد.                                                   يک دست، صدا ندارد. بار کج به منزل نمی 
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 ای را که استفاده کردی، خط بزن()هرواژه های نامرتب زیر را مرتب کرده و جمله بسازید.واژه

 سالمتِ ( –محنتِ  –غرقه شدن  –اول  -کشتی –بود  –نميدانست  -قدر  –و   –) نچشيده 

...................................................................................................................................................................................... 
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 دادنی است.شنیدنی یا گوشمشخص کنید هریک از موارد زیر 

 تالوت قرآن:     تاک ساعت:                                                                   تيک

 هشدار زنگ گوشی:                                                                  روانخوانی شعر توسط معلم:
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 .ی امروز بنویسیدبه زبان ساده های زیر راهریک از عبارت

 ي پيري، جوانی بکوش اندر بهار زندگانی / که شد پيرايه 

 

 نام و نام خانوادگی: 

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

 پنجم مقطع و رشته:

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 مرزدارانرانه سرای دانش واحد پسدبستان غیردولتی 

 1401-1400  سال تحصیلی دوم نوبتارزشیابی توصیفی 

 فارسی نام درس: 

 سارا بابائی  نام دبیر:
 



 

 

 

 

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

 ست در کارها / شود سهل پيش تو دشوارهاگرت پايداري 

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

 گرفت. گريه و زاري درنهاد و لرزه بر اندامش افتاد؛ چندان که مالطفت کردند، آرام نمی 

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

 بسی کَند و کاويد و کوشش نمود      کزان سنگِ خارا، رهی برگشود 

............................................................................................................. 
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 .را بنویسیدی جدید ی غیرسادهواژه  8 ی مناسب مربوط کرده و های زیر را به واژههریک از واژه

 ( گزار - نگار – و خورد –وار  –آمد  –ساز  - بازديد  –) خيز 

 (و ديد  -نده  –خوراک  – و جَست –اميد  – و  رفت – -نماز  - و  )نقش

.............................................................................................................................................................. 
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 (ها دقّت کنبه عالمت) .های زیر را بنویسیدهریک از واژه مترادف و متضاد

 .................... =.................       کَرَم   ≠.............        ماليم  =بردباري         ................. ≠يأس 

 ................ =زده حيرت    ...............  ≠.................       ساکت   =صادق  ................     ≠مسکين 

 ................... =..................   اندوهگين  ≠.................       بيَفکَن  =.................     صحّت   ≠فَربِه   
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 جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید.

 ..................................خود نويس يعنی:     بُن يعنی ...............................دندان         غرورآميز يعنی ..............................

 بُن يعنی .............................    پرتقال        آموزِگار يعنی .......................            انگيز يعنی ..........................خيال
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 .                                                                                                                ديموارد مربوط را به هم وصل کن

          سبحه االبرار جامی                                                                  جوان و راهزن 

   پروين اعتصامی                                                                     ابوريحان و ريحانه 

                                            اسفنديار معتمدي                           زير آسمان بزرگ 

                                           رُوِر رومَينتِ                                      کار و تالش 
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 درجای خالی یک صفت مناسب قرار دهید. 

  آريوبرزن ...................... به دشمن حمله برد.  
 

 پسر گلم، هرکاری که دوست داری رو نکن! 

 کنی، دوست داشته باش!اما هرکارخوبی رو که می



 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

 درست

 درست

 نادرست

 نادرست

 نادرست

 درست

2 

 پروين اعتصامی

 دوستمال

 جا به جا

 اسکندر مقدونی

3 
 اي تو که پيش تو جنبم ز جاي نجنبيدم از سيل زورآزماي / که

 هاي گنجشکها دربارهشوند / شاخههرکجا سرگرم صحبت می
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 شود    = يک دست، صدا ندارد .               با يک گل بهار نمی 

 گردد(، يابَنده است.از تو حرکت )تالش(، از خدا برکت   =   جوينده )کسی که دنبال چيزي می 

                           .هرچه کُنی، به خود کُنی؛ گَر همه نيک و بد کنی    =  هرچه بکاري، همان را دِرو ميکنی                                                    

  اندازيم. حاال يک تيري در تاريکی می   -سنگ مفت، گنجشک هم مفت 

  رسد.بار کج به منزل نمی –راستی راه نجات است 

 دانست.اول محنت غرقه شدن نچشيده بود و قدر سالمت کشتی نمی 5
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 گوش دادنی –شنيدنی 

 گوش دادنی  –شنيدنی 
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 توانی در دوران جهانی تالش و کوشش کن. تالش انسان در دوران جوانی موجب آسايش در دوران سالمندي تا جايی که می

 است.

 شود. ها برايت راحت میاگر در انجام کارها پافشاري و تمرين داشته باشی؛ سختی 

  گريه و زاري کرد؛ هرچه با او مهربانی کردند، فايده نداشت و آرام نشد. شروع به 

 .آنقدر تالش کرد تا توانست سنگ را سوراخ کرده و راهی باز کند 

 اميدوار -نمازگزار  –سازنده  -نقش و نگار –زد و خورد  –رفت و آمد  –ديد و بازديد  –جست و خيز  8

9 
                             صبوري                                  سخت / محکم                           لطف / بخشش      اميد 

 ثروتمند / خوشبخت              راستگويی / درستکاري                شلوغ                                      متعجب 

      نيفکن / ننداز                              ناراحت                          الغر                                   سالمتی 
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 ي دندانچيزي همراه با غرور                               ريشه 

 دهد                                  شود                 کسی که آموزش میچيزي که موجب خيال می 

  کسی که می نويسد.                    ريشه درخت پرتقالچيزي يا 

11 
  جوان و راهزن                                                                          سبحه االبرار جامی 

                                                                        پروين اعتصامیابوريحان و ريحانه 

 ی کل آموزش و پرورش شهر تهراناداره 
 تهران 2ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه اداره 

 دبستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد مرزداران
 1400-1401ارزشیابی توصیفی نوبت دوم سال تحصیلی  کلید

 نام درس: فارسی پنجم

 نام دبیر: سارا بابایی فالح

 



 

 

 
  

  زير آسمان بزرگ                                                                     اسفنديار معتمدي 

 کار و تالش                                                                               تِرُوِر رومَين 

 باکانه شجاعانه / بی 12


