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هدیزیت آهَسش ٍ پزٍرش ضْزستاى ......

ضطن:

تاریخ98/.../.... :
سهاى 45 :دقیقِ

دبستاى............................
سزهایِ گذاری بز رٍی داًص ،بیطتزیي بْزُ را دارد...

ردیف

عولکزد

1

زرست یا ًازرست تَزى جولِ ّا را هطرص وٌیس.
* عثارت « ضْیس چَى چزاغی است وِ زر ذاًِ ی ها هی سَسز» ،سِ جولِ زارز.
*عثارت «چطن ّایص آلثالَ گیالس هی چیٌس» ،وٌایِ اس ذستگی است.
*ًٌَضتي ّوِ ی هطالة ٍ چطن پَضی وززى اس جشئیات ،اس ٍیژگی ّای ذالصِ ًَیسی است.

2

گشیٌِ هٌاسة را تا عالهت × هطرص وٌیس
ون تزیي آثاراٍ ،عوزتماست»
*هٌظَراس«عوز تما» زرتیت هماتل چیست؟« آى یىی وص صس ّشار آثار ذَاست
ز) ًام ًیه ٍ ّویطگی 
ج) هحثَتیت 
ب) ذَش ترتی 
الف) ضْزت
*وسام زستِ اس ولوات سیز ّ،ن ذاًَازُ ًیستٌس؟
ز) هعلَهات-عولیات 
الف) اذثار -هرثز  ب) وتاب -هىتَب  ج) حمیمت  -هحمك 
*وسام گشیٌِ یه «تزویة ٍصفی» است؟
ز) جوَْری اسالهی 
ج) فزسًساى ضجاع 
الف) زٍراى وَزوی  ب) غزّش ضیز 
*وسام یه اس ضزب الوثل ّای سیز تِ ایي هعٌی ًشزیه تز است؟
«وارذَب اًجام زازى تِ آى است وِ تىزار گززز ٍ سیاز اًجام ضَز».
ب) ّزوِ تاهص تیص ،تزفص تیطتز 
الف) ضىز ًعوت ً ،عوتت افشٍى وٌس 
ز) ًَش زارٍ تعس اس هزي سْزاب 
ج) وار ًیىَ وززى اس پز وززى است 

3

زر ّز یه اس جولِ ّای سیز  ،چِ آرایِ ی ازتی تِ وار رفتِ است؟
الف) ضْیس چَى چزاغی است وِ زر ذاًِ ی ها هی سَسز(.
ب) تا ضوطیز سزش را اس تسًص جسا وزز ٍ رٍز اس ذَى اٍ جاری ضس(.
)
ج) تْار زست هْزتاى ذَز را تز سز سهیي وطیس(.

4

تِ ولوِ ّای سیز یه صفت هٌاسة اضافِ وٌیس  .سپس تا تزویة حاصل  ،یه جولِ تٌَیسیس.
*تاغچِ:
* هیْي:

5

تا تَجِ تِ تصَیز رٍتِ رٍ  3سطز  ،جولِ ّای سیثای تَصیفی تٌَیسیس.

6

تیت ّای سیز اس چِ ًَع ضعزی است ؟ چزا؟
ضید ذٌسیس ٍ تگفتص ای سلین
ًَ تِ صَرت رفتِ ای ،ای تی ذثز

7

تزای ولوِ ّایی وِ تا ذط هطرص ضسُ اًسّ ،ن هعٌی ٍ هتزازف تٌَیسیس.
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زر سهاى قدیم (

خخ 

ایي زرذت علن تاضس ای علین
ساى س ضاخ هعٌی ای ،تی تار ٍتز

) پازضاّی تَز وِ تِ ضىار ٍ گززش عاللِ زاضت ٍ پیوسته (

) ضىار  ،اسة هی تاذت ٍ کمند (

خ

) زر گززى حیَاًات هی اًساذت.
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8

تِ ًثز سازُ تاسًَیسی وٌیس.
یىی پان جای پزستص تجست
ستْز ًیایص سز ٍتي تطست
.......................................................................................................................................................
اًسیطِ وززى اًسر وار ذالك ٍ هرلَق رٍضٌایی افشایس اى زر زل.
.......................................................................................................................................................

9

زر هتي سیزً ،طاى ّای ًگارضی هٌاسة تگذاریذ(.؟)، -:-. -!-

خخ 
خ

قق 
ىت

خخ 

جَی آب( )پای زیَار واّگلی تاغ رٍاى تَز ( )آب وِ اس پای گُل ( ) سزٍز ذَاى هی گذضت ( )تِ اٍ گفت( )
تَ چمسر سیثایی( )
10

هٌازا ٍ ًسا را زر هصزاع ّای سیز پیسا وٌیس ٍ آى ّا را زر جسٍل تٌَیسیس.
الف) ذساًٍسا تِ فزیاز زلن رس.
کلوِ
ب) ای ًام تَ رٍییسُ تِ گلساى لثن.

باسخَرد تَصیفی هعلن:

خَد سٌجی:
اس آسهَى خَد راضی ّستن سیزا:
در چِ سهیٌِ ای باید بیطتز کار کٌن؟

باسخَرد اٍلیا:
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