
 به نام خداوند جان آفرین

 97ارزشیابی فارسی فروردین ماه                                                                               نام ونام خانوادگی:

 طبع  –عدل  – مغفرت –فدا  –آفرین  –کلمات روبه رو را به ترتیب حروف الفبا مرتب کنید.    هوش  -1

 صفت بنویسید. 2باری هر یک از کلمات زیر  -2

 ..... / ........................نوزاد : ...................             ........  آسمان : ............... / .............  

 با توجه به معنی جمالت کلمه مناسب را انتخاب کنید. -3

 حیات ( مدرسه بازی کردند.  -الف ( بچه ها در .................... ) حیاط 

 ( جدیدی ساختند.صد  –................... ) سد   در شهر الهیجانمهندسان ب ( 

 ( به تنهایی زندگی میکرد.غاری  –. ) قاری ................ دخترک درج ( 

 مفهوم هر یک از عبارت های زیر را بنویسید. -4

 ی                  با دم شیر میکنی بازیغاز الف ( گفت ای موش لوس یک

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

 ب( گر فراموشت کند لطف خدای                      چون رهی زین کشتی بی ناخدای

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

 بله ی عطار است خاموش و هنر نمایج ( دانا چون ط

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

 در جمالت زیر صفت و مفعول را مشخص کنید. -5

 الف( مادر فاطمه دیروز یک بارانی زیبا خرید .

 آیناز انگورهای خوشمزه ای را از بازار خرید.ب ( 

 ر تیر را به سوی خاور پرتاب کرد.ج( آرش کمان گی 

 برای هر یک از کلمات زیر شبکه ی معنایی بنویسید .) حداقل سه کلمه (  -6

 بندپایان                          خانه                                                         

  ..................... / ............/ ......... .......       ...................... / ................................. /.. 

 

 برای هر یک از کلمات زیر یک هم خانواده بنویسید. -7

 علم : ......................        .............حاصل : ..        ........صبر : ..........      ..............اجتماع : .

 .....مهاجر : ..............      ............لطف : ......    ..    تدل : ................عم    .... عاجز : ............

 



 

 

 با آرزوی موفقیت دخترانم

 

 نظر آموزگار : 

 .زیر جمالت با معنا و زیبا بسازیدکلمات  با -8

الف ( رمه : 

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

ب ( حول و حوش : 

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

 کلمات زیر را بنویسید.مخالف  – 9

 ...........پیروزی : ................                ....اسیر : ...................       ........   منظم : .............

 .......................عاقل : ............               .......بامداد : ............         .............دیرین : .......

 با گروه کلمات زیر یک جمله با معنا بسازید. -10

 در –نگهداری  – میکرد –قفس  در –را  –زیبا  –بازرگان  –باغ  –ثروتمند  –طوطی                   

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

 دام " یک جمله ی پرسشی و با کلمه ی " بهار " یک جمله ی عاطفی بسازید . با کلمه ی " -11

 : ........................................................................................................... دام

  ........................................بهار : .................................................................

 نمودار جمالت زیر را رسم کنید. -12

 تبسم دیروز کتاب داستان جدیدی را که دوست داشت خرید .

 شیر قدرتمند موش را به قفس انداخت.

 معنی کلمات زیر را بنویسید. -13

          ....................طغیان : .....       ..........     ........یک غازی : ....           .....: ............... ماسوا

 نهان : ............................           :  ........................... پیشین          .................قا : ......س

   ..................خواجه : .......           ..........تحقیر : ..................           ..................... هین :


