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 اهواز           ارزشیابی فارسی   2ناحیه   – قربانی                          دبستان دخترانه ی رهنما  -کالس پنجم

 

 معنی کلمات زیر را بنویسید .   -1
 پیرایه =                      حیرت زده  =                   تامل کن  =  

 

 پیشواز =                             مهیب =                        معاصر = 

 

 را کوتاه کنید .   جمله ی کوتاه را گسترش و جمله ی گسترش یافته  -2

 مانیا به مدرسه نرفت .  

 شهرزاد،  در یکی از روزهای سرد زمستانی در شهر اهواز به دنیا آمد.  

 در متن زیر چند اشتباه امالیی وجود دارد. شکل صحیح آن ها را بنویسید .   -3

 طبیب گفت: )) خوب دیدن و خوب گوش دادن و فکر کردن ، سرآقاز دانایی است .(( 

 

 او از نگاه کردن به تصویرهای زیبا لّزت می برد و فکر می کرد هیچ جا زیباتر از مقازه ی پدربزرگ نیست.  

 

 و فرهنگ ایران، ستاره های پرفروق فراوانی مانند خاجه نظام الملک را می توان یافت .    لمدر آسمان ع

 

 آن استاد بزرگ نقاشی دریافت که محمود استعداد فوغ العاده ای دارد .  

 

 معنی هر بیت را بنویسید .   -4

 الف( گرت پایداری است در کارها       شود سهل، پیش تو دشوارها  

 

 ، کمتر گوی با مور             که موران را ، قناعت خوشتر از سور  ب( بگفت : )) از سور

 

 مت مرساد غج ( ای ایران ،  

 

 د ( نام نیکو گر بماند ز آدمی          به کزو ماند سرای زرنگار  

 

 



 

 سه کلمه بنویس که با )) آمیز (( ترکیب شده باشند.   -5

 

 مناسب کامل کنید .  کلمات جاهای خالی را با  -6

 الف ( تابلوی ....................... اثر استاد محمود فرشچیان است .  

 ب( شهدای هشت سال دفاع مقدس از نام اوران ِ .............. هستند .  

 خواجه نظام الملک توسی در شهر ............ رصد خانه ای ساخت .  پ( 

 ... است .  ت( داستان دو کاج اثر .................

 خنده بر ترس های ............... گام اول شجاعت است .  ث( 

 غم انگیز یعنی ........................... ج(  

 ( شعر کار و تالش اثر ................. است .  چ

 

 در متن زیر ))چون(( چه معنی دارد ؟  -7

 الف ( مادرم چون ستاره ای می درخشد .  

 باغبان برگهای زرد را زیر خاک می گذارد چون می خواهد از آن ها گیاخاک درست کند .  ب (  

 شعر زیر را بدون حذف و اضافه کردن هیچ کلمه ای به زبان ساده برگردانید .   -7

 مکش بیهوده این بار گران را 

 ی اسم قبل از خود توضیح دهد .   در جای خالی کلمه ای بنویسید که درباره  -8

 غذای ........... مادرم را خورده بودم و توی رختخواب ............... خوابیده بودم .  

 هم خانواده بنویس .    یک  برای هر کلمه   -9

 قانع =                                                 جسم =           

 شکل کامل شده ی هر واژه را بنویسید .   -10

 گرت =                                                     وزان =       
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 معنی کلمات زیر را بنویسید .   -1
 فکر کردن تامل کن  =                   شگفت زدهحیرت زده  =              زینت و زیور پیرایه = 

 استقبالپیشواز =                              ترسناک  مهیب =                    هم زمان  معاصر = 

 

 جمله ی کوتاه را گسترش و جمله ی گسترش یافته را کوتاه کنید .   -2

 دیروز صبح بخاطر بارندگی شدید مانیا به مدرسه نرفت .  مانیا به مدرسه نرفت . 

 شهرزاد به دنیا آمد. شهرزاد،  در یکی از روزهای سرد زمستانی در شهر اهواز به دنیا آمد. 

 . شکل صحیح آن ها را بنویسید .  در متن زیر چند اشتباه امالیی وجود دارد  -3

 دانایی است .((  سرآقاز طبیب گفت: )) خوب دیدن و خوب گوش دادن و فکر کردن ، 

 سرآغاز                                                                       

 پدربزرگ نیست.    مقازه یمی برد و فکر می کرد هیچ جا زیباتر از  لّزت او از نگاه کردن به تصویرهای زیبا 

 لّذت                                                  مغازه ی                                           

 نظام الملک را می توان یافت .  خاجه فراوانی مانند  پرفروق و فرهنگ ایران، ستاره های     لمدر آسمان ع

 پرفروغ                  خواجه                                                     

 دارد .   فوغ العاده ایآن استاد بزرگ نقاشی دریافت که محمود استعداد 

 فوق العاده ای                                                          

 بیت را بنویسید .   معنی هر  -4

 الف( گرت پایداری است در کارها       شود سهل، پیش تو دشوارها  

 اگر در کارهایت پایداری و پافشاری داشته باشی تمام کارهای سخت برای تو آسان می شود.      

 ب( بگفت : )) از سور، کمتر گوی با مور             که موران را ، قناعت خوشتر از سور  

 دانند جویی را بهتر از جشن میها قناعت و صرفهگفت:» از جشن و شادی با مورچه کمتر حرف بزن زیرا که مورچهمورچه 

    مت مرساد غج ( ای ایران ،  

 ای ایران، امیدوارم غم و ناراحتی به تو نرسد 

 د ( نام نیکو گر بماند ز آدمی          به کزو ماند سرای زرنگار  

 ای طالکاری شده از او باقی بماند. اگر نام نیکو و خوب از آدم به جا بماند بهتر از این است که خانه



 سه کلمه بنویس که با )) آمیز (( ترکیب شده باشند.   -5

 محبت آمیز  – غرور آمیز  – موفقیت آمیز     

 مناسب کامل کنید .  کلمات جاهای خالی را با  -6

 اثر استاد محمود فرشچیان است .  عصر عاشورا الف ( تابلوی 

 هستند .  امروز )معاصر( ب( شهدای هشت سال دفاع مقدس از نام اوران ِ 

 رصد خانه ای ساخت .   ری  خواجه نظام الملک توسی در شهر پ( 

 است .   محمد جواد محبت  اثر  ستان  ت( داستان کاج 

 گام اول شجاعت است .   دروغین  خنده بر ترس های ث( 

 چیزی که غم آور است .  یعنی غم انگیز  ج(  

 است .  پروین اعتصامی ( شعر کار و تالش اثر چ

 

 در متن زیر ))چون(( چه معنی دارد ؟  -7

 مثل و مانند الف ( مادرم چون ستاره ای می درخشد . 

 به دلیل اینکهباغبان برگهای زرد را زیر خاک می گذارد چون می خواهد از آن ها گیاخاک درست کند . ب (  

 شعر زیر را بدون حذف و اضافه کردن هیچ کلمه ای به زبان ساده برگردانید .   -7

 این بار گران را بیهوده مکشمکش بیهوده این بار گران را 

 اسم قبل از خود توضیح دهد .   در جای خالی کلمه ای بنویسید که درباره ی  -8

 خوابیده بودم .  گرم مادرم را خورده بودم و توی رختخواب خوشمزه ی غذای 

 هم خانواده بنویس .    یک  برای هر کلمه   -9

 - قناعت قانع =                                تجسم  جسم =      

 شکل کامل شده ی هر واژه را بنویسید .   -10

 اگر تو را  گرت =                                              و از آن  وزان =    

 


