به نام خداوند جان و خزد

نام و نام خانوادگی:

کزین بزتز اندیشه بزنگذرد

پایه :پنجم

ارسشیابی (سه ماهه ی اول)

ٔ.1ؼٙی ػثارات زیر را ت٘ ٝثر رٚاٖ تٛٙیسیس.
 -ای ٞ ٕٝٞستی ز ت ٛپیسا ضسٜ

ذان ضؼیف از ت ٛتٛا٘ا ضسٜ

 -اتر آب زاز تید زرذتاٖ ٔرزٜ

ضاخ تر ٝٙٞپیرٛ٘ ٗٞتٟار ورز

 -ت ٝزا٘ص ٌرای  ٚتس ٚض ٛتّٙس

چ ٛذٛاٞی و ٝاز تس ٘یاتی ٌس٘س

 حاوٓ وس فرستاز  ٚآٖ ٔرز را طّثیس  ٚت٘ ٝرٔی  ٚزرضتی زر را تستس. ٞر و ٝزر ت ٝزست آٚرزٖ ٔاَ ز٘یا فمط ترای ذٛز تالش وٙس زر رزیف چارپایاٖ است.ٔ .2ترازف وّٕات زیر را تٛٙیسیس.
تر٘ا:

ذصّت:

ٌسیرت:

تاز ٟٔرٌاٖ:

ا٘جٓ:

غفّت:

فضیّت:

واّٞی:

فرٚؽ:

تأُ:

 .3اجسای ػثارات زیر را ٔطرص وٙیسٟ٘( .ازٌ ،سار ،ٜفاػُٔ ،فؼٔ ،َٛتٕٓ ،فؼُ ،تؼساز جّٕ)ٝ
 طثیة تسري ضٟر زستٛر زاز تا آٟ٘ا را از چٙس ضاذ ٝی زرذت آٚیساٖ وٙٙس. پرٚا٘ٔ ٝثُ ٕٞیط ٝت ٝسراؽ ترو ٝرفت تا ذٛز را زر آب تٕاضا وٙس. .4جاٞای ذاِی را وأُ وٙیس.
 چٙار  ٚوسٚتٗ اثر  ......................................است. -یىی از آثار ٔحٕس ػٛفی  .........................................است.

 تیس تٗ یؼٙی . .....................................................................................................

 ز ٘ازاٖ تٙاِس زَ س ٚ ًٙوٜٛ...................................................................... -

ذرز زست ٌیرز تٞ ٝر ز ٚسرای

 .5فرق ٌٛش زازٖ  ٚضٙیسٖ چیست؟ ٔثاَ تس٘یس.

 .6وّٕات زیر را تجسی ٝوٙیس( .سازٔ ،ٜطتكٔ ،روة)
زرذت واری:

زیٛار:

زیس٘ی :

تیٕارستاٖ:

زا٘طٕٙس :

ٔ .7تضاز ٌر ٜٚوّٕات " ذارج ,ذطٍٕیٗ ,رٚاٖ ,آضىار" زر وساْ ٌسی ٝٙآٔس ٜاست؟
 .1زر ،ٖٚضاز ،ساوٗ ،پٟٙاٖ

 .2زاذُ ،غٍٕیٗ ،جاری٘ ،أؼّْٛ

.3تاطٗ ،ػصثا٘ی ،ایستا ،غایة

 .4ظاٞر ،ذٛضحاَٚ ،اضح ،حاضر

 .8زر اتیات زیر لافی ٚ ٝرزیف را ٔطرص وٙیس.
 تٙٔ ٝمارْ آٖ ساٖ ت ٝسرتی ٌسیس

و ٝاضىٓ چ ٛذ ٖٛاز ري آٖ زْ جٟیس

 .9آرای ٝی تٙاسة را تا شور ٔثاَ تٛضیح زٞیس ٘ ٚاْ زیٍر آٖ را تٛٙیسیس.
 .11ترای وّٕات زیر ز ٚجٕغ تٛٙیسیس.
ٔؼّٓ:

طفُ:

ٔٛجٛز:

 .11ترای وّٕات زیر ز ٓٞ ٚذا٘ٛاز ٜتٛٙیسیس.
ػصر:

ضغُ:

ذارج:

 .12حرٚف ٔیا٘جی را ٕٞرا ٜتا ٔثاَ تٛضیح زٞیس.
 .13زر ػثارت زیر ت ٝترتیة چٙس ترویة ٚصفی  ٚچٙس ترویة اضافی ٚجٛز زارز؟ ٔطرص وٙیس.
"تسرٌاٖ ضٟر تا تؼجة تٍ٘ ٓٞ ٝا ٜورز٘س ٌ ٚفتٙس ٌٛضت تاز ٜترای ساذتٗ تیٕارستاٖ؟"
 .14یه جّٕ ٝس ٝجسئی تا ٔفؼ َٛتٛٙیسیس ٕٛ٘ ٚزار آٖ را رسٓ وٙیس.
ٔ .15تضاز وّٕٞ ٝای زیر را سیس.
تحر:

فراز:

ِیُ:

فؼاَ:

٘ .16ظر ذٛز را زرتار ٜی" ػآِ تٕاضاذا٘ ٝی ضٍفتی ٞای آفریٙص است" را تٛٙیسیس.

ٛ٘ .17ع جّٕٞ ٝای تیت زیر را ٔطرص ٕ٘اییس.
ت ٝزا٘ص ٌرای  ٚتس ٚض ٛتّٙس

چ ٛذٛاٞی و ٝاز تس ٘یاتی ٌس٘س

 .18تٙس زیر از چٙس جّٕ ٝتطىیُ ضس ٜاست؟
"در حالیکٍ آخریه وگاٌ َایم بٍ تصًیر سیمای داوشمىد جًان احمدی ريشه ديختٍ شدٌ بًد برخاستم اما دلم
ومی خًاست چشم از چُرٌ ی پر امید چًان بردارم".
 .91کدام گسیىٍ از وظر امالیی صحیح است؟
معالجط

َریسٍ

آلم

وامايران

 .21ا٘ٛاع چ ٖٛرا تا شور ٔثاَ تٛضیح زٞیس.
نس
موفق باشی ترنم

