
 روش نوین غیردولتیدخترانه آمادگی و دبستان 

 سومپایه 

 

 

.سرمشق زیر را با خط زیبا بنویسید.1  

سرآغاز                بی نامِ تو نامه کی کنم بازای نام تو بهترین   

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

 

 2. سه کلمه بنویسید که ابتدای آن » خوش « باشد، مانند: خوش خط

.................................... ، ...................................... ، .................................... 

 

 3. سه کلمه بنویسید که ابتدای آن » دل « باشد، مانند: دل نشین

............................................................ ، ...................................... ، ............  

 

. کدام یک از کلمات زیر می تواند در پایان جمله قرار بگیرد و جمله با آن کامل شود؟4  

 

 

.گفتاری به حالت نوشتاری تبدیل کنید.جمله ی زیر را از حالت 5  

 سحر به محدثه گفت: بیا بریم باغ وحش و حیوونا را تماشا کنیم؛ خوش میگذره.

 

با دیدن کلمه های زیر به یاد چه کلمه هایی می افتید؟ .6  

...............................................            .....................................             ...........................            کُشتی  

  ......................................          ....................................            .....................................             زمستان

  ...............................................            .....................................             ...........................           خانواده

 20/10/1399 :تاریخ                   نام و نام خانوادگی : ....................................             

() دی ماه فارسیارزشیابی  موضوع :  

 خواهند خورد می شنوم خیابان انتظار دیدند



. جمله های زیر را کامل کنید.7  

گذشتهزمان    زمان حال 

مدرسه .............................به   من به مدرسه می روم 

 تو به مدرسه .......................... به مدرسه رفتی

 او  به مدرسه .............................

 ما  به مدرسه .............................

 شما  به مدرسه رفتید

.............................به مدرسه   آن ها  

 

.هر کلمه را به کلمه مناسب خود وصل کنید.8  

 چوب                                          آفرین

 آتش                                           سوزی

 افتخار                                         دستی

گذشت                         سر                      

. به جای کلمه هایی که زیر آن خط کشیده شده است کلمه هم معنی آن را بنویسید.9  

 الف( شهید محمد حسین فهمیده انسانی فهمیده بود. : ......................................................

 ب( حسین امیدزاده، معلّمی از خود گذشته بود. : ..................................................

 ج( ریزعلی خواجوی، انسانی نترس بود. : ..................................................

 

. مرتب کنید.10  

مادر   –اینجا  –جای  –ماندن  –دیگر  –نیست  –گفت   

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

  با دیدن –ایستاد  –آتش  –راننده ی قطار 

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

به  –حضرت فاطمه  –تن  –داشت  –پیراهن ساده ای   

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



. مخالف کلمه های زیر را بنویسید.11  

≠ ثروتمند                         ≠نو                                 ≠شجاع                               ≠قوی   

≠ زیبا                                 ≠بعد                             ≠نزدیک   

 

  . هریک از کلمه های زیر را مانند نمونه با دو کلمه ی مناسب، معرفی کنید.12

پاییزی           غروبِ پاییزی                      معلّمِ غروب                    

زیبا              غروبِ زیبا                            

 واقعه ی                                                                       نوجوانِ 

 

 

کنید.جمالت صحیح و غلط را مشخص .13  

 الف( خواهم گفت  زمان آینده را نشان می دهد.

.ن امید زاده، مردان فداکاری بودندب( ریز علی خواجوی و حس  

 ج( معنیِ کلمه عظمت می شود: نظم 

 

.در مورد موضوع زیر، یک بند بنویسید.14  

 موضوع: پاییز

 

 

کنید.) کلمات هم خانواده(.کلماتی که از نظر امالیی و معنایی با هم ارتباط دارند را یک رنگ 15  

 ناظم نتایج ترتیب نتیجه منظم ماهر مرتبه مهارت

 

 

 

 موفق باشید.

 صحیح غلط

  

  

  


