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 بسمه تعالی

 ادره آموزش و پرورش شهرستان بهشهر

 آموزشگاه : آمادگی و دبستان غیردولتی دخترانه خوارزمی
        صبح 10ساعت شروع :                فارسی انشای درس :                                          مپنجنام : ..................................                       پایه : 

 مدت پاسخگویی :                04/03/1401تاریخ :                 خانم زارعینام خانوادگی:  ...........................             معلم مربوطه : 
 

 مقیاس سوال ردیف

 های ربط »سپس ، زیرا ، امّا ، که« پرکنید. )یک کلمه اضافی است(شانهنجاهای خالی را با یکی از  1

 دانست از کجا شروع کند و چه بنویسد.الف( فاطمه کاغذ و قلم را از خانم معلم گرفت ............................ نمی

 ........................ باید بگذرد.ای دارد ب( هر بیماری و دردی دوره

 جوشند.ها منبع خیر و برکت هستند .................... هزاران چشمه از دل آنها میج( کوه

 

 های ) ، : . ! ؟ »« ( پرکنید.جاهای خالی را با نشانه 2

ها مهربانی ... مرا خوب درختپرنده کوچک و زیبا ناگهان به زبان آمد و گفت ...  ... ای باغبان مهربان که با 

ی تن نگاه کن ... ببین چقدر کوچکم ... من گوشت زیادی ندارم که تو بخواهی کبابش کنی و بخوری ... همه

 من پر و بال است ...

 خواند ...ب( چه کسانی این همه کتاب را می

 ج( تو چه گل سرخ زیبایی هستی ...

 

 ید.کوتاه شده )مخفف( کلمات زیر را بنویس 3

 ازآن                               ج( گاه                             د( بیرون الف( راه                          ب( و   

 

 ی)چون( به چه معنی است؟های زیر واژهدر هریک از جمله 4

 آموزم. الف( مسافرت را دوست دارم چون چیزهای جدید می

 های باغ بهشتند. ب( مادران چون گل

 

 یادداشت معلم :

 نظر اولیاء:

توصیفی:کارخیلی خوب است وهیچ نیازی به نظارت ندارد)خ خ(کار خوب است وبه ندرت نیاز به نظارت دارد )خ –مقیاس نگاره ای

 ق(کار ضعیف است .ن(کارخوب است گاه گاه نیاز به نظارت دارد)خ گ(کار قابل قبول است اما احتیاج به نظارت دارد)ق 



 مقیاس سوال ردیف

 های زیر کدام ، گوش دادنی و کدام شنیدنی هستند؟از بین واژه 5

 ها              د( تیک تیک ساعتخش برگالف( تالوت قرآن              ب( صدای پرندگان             ج( خش

 

 ترین بخش جمله )فعل( را مشخص کنید.اصلی 6

 بازرگانی بود که سرمایه فراوانی داشت.الف( 

 ب( زهرگردی، برون افتادی از راه                     زهربادی، پریدی چون پرکاه

 

 جمله زیر را یک بند ادامه دهید. 7

 رفتم ناگهان برگی از درخت بر سرم افتاد ...من داشتم راهم را می

 

 

 

 انتخاب کنید و انشایی خوب و زیبا بنویسید.های زیر را به دلخواه یکی از موضوع 8

 الف( علم ، چندان که بیشتر خوانی                چون عمل در تو نیست ، نادانی

 ب( بهترین دوست من

 ج( یک خاطره خوب و به یاد ماندنی

 د( آخرین روزهای فصل بهار

 

 

 

 

 

 

 

 

 ×خانم زارعی  –موفق و پیروز باشید  ×






