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 ًام پذر :
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 آهَزضگاُ تٌت الْذی صذر

 نآزهَى : تٌَیسی

 پایِ دٍم

 دلیمِ 45زهاى پاسخگَیی : 

 ًادرست درست هطخص کي. دخترگلن! جوالت درست ٍ ًادرست را تا عالهت  1

 است.« تسیار » هخالف کلوِ ی زیاد  الف(

 ب( خاًِ ّا یعٌی چٌذ خاًِ

 ج( تِ کسی کِ تِ دیگراى هذد ٍ کوک هی کٌذ، هذدکار هی گَیٌذ.

 د( تی اّویت چیسی است کِ اّویت ًذارد.

 

 
 
 

 
 
 
 

 هطخص کي. پاسخ درست را پیذاکي ٍ تا عالهت  2

 ( صذای )ٍ( هی اٍ در کذام کلوِ ًطاًِ ی ) دّذ؟ 

 د( دٍستی             ج( کثری               ب( ضادی             الف( لَری 

  تِ آخر کذام کلوِ ) ای ( ًوی تَاى اضافِ کرد؟ 

 د( پردُ             ج( تَجِ                ب( ستارُ              الف( ًاهِ 

  کذام عالهت ترای پایاى جولِ ) آیا حویذ تِ کتاتخاًِ رفت ( هٌاسة است؟ 

 الف( .                     ب( !                           ج( ؟                        د( :

 جاّای خالی را تا کلوات هٌاسة پرکي. 3

 .........الف( ًیکَکاری یعٌی .......................................

 ب( تِ چیسی کِ از چَب درست ضذُ است .................. هی گَیٌذ.

 ج( آزهایطگاُ یعٌی .............................................................

 ًطذُ تاضذ .............................. هی گَیٌذ.د( تِ کاری کِ اًجام 

 تٌذی کي.کلوات را هاًٌذ ًوًَِ دستِ  4

 آتی –سثس  –ٍاق ٍاق  –عطر گل  –زًگ هذرسِ  –گالب  –زرد  –تَق 

 آتی عطر تَق

   

   
 

 هرتة کي : 5

  است –زیثایی ّای  –ٍ  –طثیعت  –ًَرٍز  –فصل  –سرسثسی  –آغاز 

  کطَری  –تِ  –هی کٌن  –ّوِ  –ایي  –هي  –داضتي  –افتخار  –تا  –زیثایی 

 



 جوالت زیثا تٌَیس :ترای کلوات زیر  6

 ................................................................................. داًطوٌذ 

 ................................................................................... طالیی 

 ................................................... طثیعت................................ 

 ................................................................................... ٌّرهٌذ 

 تا کلوات دادُ ضذُ جوالت را کاهل کي. 7

 لْرهاى  –صلح  –پْلَاى  –فرٍردیي  –تحَیل سال  –سر سثسی 

 ...................... ًخستیي رٍز سال ًَ است.در کطَر ها رٍز اٍل الف( 

 ب( ...................... لحظِ ای است کِ سال کٌِْ تِ پایاى هی رسذ.

 ج( رًگ سفیذ پرچن ًطاًِ ی ................ ٍ دٍستی است.

 د( رستن تسرگتریي ....................... داستاى ّای ضاٌّاهِ است.

  جذٍل را کاهل کي :  8

  کسی کِ سَاد ًذارد. (1

 حل گردش هی گَیٌذ.هتِ  (2

 دٍ حرف آخر کتاب –هخالف گرها  (3

 چٌذ گیاُ یعٌی ............ (4

 ّن هعٌی هحثت ........... (5

... یعٌی سخي گفتي .... -ّواى هیس یعٌی هیسی کِ ......   (6

 تا خذا

1        

2        

3        

4        

5        

6        

 ک ّن هعٌی آى را تٌَیس .ًکلوِ داخل کواتِ جای  9

 الف( سال ّا )پیص ( .................... در تاغ تسرگی پرًذگاى تسیاری زًذگی هی کردًذ.

 ب( هردم جْاى ) اٍلیي ( ...................... رٍز سال ) جذیذ ( ................. خَد را جطي هی گیرًذ.

 دٍر آى خط تکص.تا تَجِ تِ جوالت کلوِ ی هٌاسة را اًتخاب ٍ  11

ضذًذ (  –پاضاًذ(. آى ّا کن کن گرم ) هی ضًَذ  –خَرضیذ گرها ٍ ًَر خَد را رٍی لطرُ ّای آب ) پاضیذ 

رفتٌذ ( ٍ تِ ضکل یک تکِ اتر کَچک ٍ لطٌگ ) در هی آیٌذ  –تعذ ّن آرام آرام تخار ضذًذ ٍ تاال ) هی رفتٌذ 

 آهذًذ (در –

 اضتثاّات اهالیی هتي زیر را پیذا کي ٍ صحیح آًْا را تٌَیس . 11

 هیکرٍب ّا هَجَدات خطرًاکی ّستٌذ کِ تاعس تیواری هی ضًَذ. در هَلع هریسی تایذ استراّت کرد .

کطاٍرز گٌذم ّا را هی کارد، رفتگر زّوت کص کَچِ ّا را پاکیسُ هی کٌذ، هعوَر راٌّوایی ٍ راًٌذگی ًظن ٍ 

 در خیاتاى ّا ایجاد هی کٌذ.طرتیة را 

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



 

  



ف
ردی

 

 تَصیف عولکرد
تسلط 

 کاهل

تسلط 

 خَب

تسلط 

 هتَسط

تسلط 

 کن

     کلوات تا پیشًَذ ) تی ( ٍ )  ( را هی شٌاسذ ٍ هعٌی هی کٌذ. 1

     هی تَاًذ جوالت ًاتوام را تا استفادُ از ٍاشُ ّای هٌاسة کاهل کٌذ. 2

     کلوات کاهل ٍ صحیح هی ًَیسذتا  3

     کلوات دادُ شذُ را در جذٍل دستِ تٌذی هی کٌذ 4

     کلوات درّن ریختِ جولِ هیسازدتا هرتة کردى  5

     تِ سَاالت جذٍل پاسخ صحیح هی دّذ. 6

7 
ٍاشُ ّای هَرد ًظر را تطَر هٌاسة اًتخاب ٍ در کاهل کردى جوالت 

 تکار هیثرد.

    

     کلوات ّن هعٌی را هیشٌاسذ ٍ در جولِ تِ طَر صحیح تِ کار هی ترد. 8

9 
هرتَط تِ هتي افعال هٌاسة را تشخیص ٍ تطَر صحیح در جوالت 

 تکار هیگیرد.

    

     غلطْای اهالیی را در هتي پیذا ٍ صحیح آًْا را هی ًَیسذ. 11

 تازخَرد تَصیفی آهَزگار :

 

 

 خَد سٌجی :

  ِتِ سَاالت دادم راضی ّستن چرا؟از پاسخی ک 

 تِ ًظر آهَزگار ٍ خَدم در ایي آزهَى چِ چیسّایی را تیشتر یاد گرفت؟ 

 ترای ایٌکِ تیشتر یادتگیرم چِ کارّایی تایذ اًجام دّن ؟ 

 تازخَرد ٍالذیي : 

 

 

 
  


