نام و نام خانوادگی:

ارزشیابی پایانی فارسی

به نام خدا

دبستان دخترانه حکمت

سال تحصیلی 95-96

 -1گزینه درست را انتخاب کنید.
الف  -کدام گزینه با بقیه متفاوت است.
بازار

چمن زار

شن زار

نی زار

ب – "مثنوی " اثر ارزشمند کدام شاعر است؟
حافظ

سعدی

مولوی

نظامی

ج – خاور به چه معناست ؟
شمال

جنوب

غرب

شرق

د – نشانه ی مکث کوتاه در جمله است.
نقطه

عالمت تعجب

 -2به سواالت پاسخ کوتاه بدهید.

دو نقطه

ویرگول

پاستوریزه – احسنت – ثنا – صواب  -دوری  -لمسی

الف  -اگر واژه های باال را به ترتیب الفبا مرتب کنیم واژه ی سوم کدام خواهد بود؟ ..........................................
ب -رابطه ی بین دو کلمه ی جهل و دانش با هم چیست؟ .......................................................................................
ج – دو کلمه بنویسید که میتوانند صفت باشند......................................................................................................... .
د – مرز را پرواز تیری میدهد سامان یعنی.................................................................................................................. :
 -3غلط امالیی کلمات زیر را تصحیح کنید.
خته ی هندوستان – طقیان – اطالف وغت – هی داور – قلتیدن – تسخیر ناپزیر – مسعولیت  -جیهون
...................................................................................................................................................................................................
 – 4مفهوم جمالت و اشعار را بنویسید.
این چرا کردم ؟ چرا دادم پیام ؟

سوختم بیچاره را زین گفت خام !

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

بابا دست بردار نبود ............................................................................................................................................................ .
پنجه وا کرد و موش را ول کرد.

شیر از این البه رحم حاصل کرد

.....................................................................................................................................................................................................
هر چه از بی ادبان در نظرم ناپسند آمد از آن پرهیز کردم .
..................................................................................................................................................................................................
 -5یک جمله پرسشی و یک جمله خبری بنویسید.
پرسشی ............................................................................................................................................................................ :
خبری ............................................................................................................................................................................... :

 -6کلمات را در جدول در جای مناسب قرار دهید.

فاعل

مفعول

صفت

فعل

 او خاطرات شیرین کودکی اش را به یاد داشت. مدرسه به دانش آموزان نمونه هدیه داد . -من میوه های آبدار تابستان را دوست دارم.

 – 7واژه ی درست را انتخاب کنید.
الف – مهندسان در اهواز  .............................بزرگی ساختند .

( صد – سد )

ب – از دوستم  ...............................مدادش را به من بدهد.

( خواستم – خاستم )

ج  .......................... -دوستی انسانها صداقت است .

( اثاث  -اساس )

 -8شعر های زیر را کامل کنید.
الها  ،جز تو ما کس را ........................

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

به کلی رشته ی ...............................................

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

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

به بی دانشان بر  ،بباید گریست

 -9یک جمله بنویسید که با گذاشتن ویرگول معنای آن تغییر کند.
............................................................................................................................................................................................
 -10جدول زیر را کامل کنید.
هم معنی

هم خانواده

مخالف

رامش :

عاجز ≠

اعتقاد :

تقصیر:

بامداد≠

صیاد :

فضل:

اوایل≠

فقر :

کامروا:

برنا≠

صبر:

عهده :

خفته≠

ماهر:

انتظارات آموزشی

خیلی خوب

خوب

قابل قبول

نیاز به تالش

در نوشتن هم معنی،مخالف،هم خانواده لغات مسلط
است.
میتواند اجزای جمله را از هم تشخیص دهد.
شعرهای حفظی کتاب را مسلط است.
مفهوم جمالت و اشعار را مینویسید.
میتواند برای انواع جمله مثال بنویسید.
لغات هم آوا را با توجه به معنای جمله تشخیص میدهد.
عالئم نگارشی را میشناسد.

با آرزوی بهروزی دختران ماه رویم

