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 .غلط ّای اهالیی را پیذا کردُ ٍ درستی آًْا را در زیرضاى تٌَیس پسرم تا دقت، هتي زیر را خَاًذُ ٍالف(-1

ٍ بزای در خَاى چْارم، رستن با جادٍگزی رٍبِ رٍ هی شَد. جادٍگز ًخست با غصذ فزیب ٍ ًیزًگ ًشد رستن هی آیذ رستن بِ ّیلِ گزی اٍ پی هی بزد 

 چیزُ گی بزای اٍ، اس خذا یاری هی خاّذ.

 .ّفت خاى رستن ترایص اهال گفتِ است ضوا اهالی اٍ را اصالح کردُ  ٍ درستی آًْا را در زیرضاى تٌَیس دیرٍز هادر علی از درسب(

 گطایذ هی گاى دیذُ -ْوگیيصًبزدی -ٍجَد اصدُ ّا-کَفتي سن بز سهیي-شیزی قَی پٌجِ-ًیزٍّای احزیوٌی

  دیَ اُالد -دستگاُقَردی ٍ  -داٍر دادگز-ستایش یشداى-پشت سز گشاشتي-آسر گشسب-سپاس هی گذارد

 هعٌی اتیات زیر را تِ صَرت رٍاى ٍ زتاى اهرٍزی  تٌَیس .-2

 .چٌیي گفت: کای داٍر دادگر!   از آى پس ًْاد از ترِ خاک سر الف(

 

 تٌذ تِ ًاگِ آٍرد جادٍ سر                                  کوٌذ خَنّ تاد، چَى تیٌذاخت ب(

 

 کرد تین از پر زٍ جادٍاى دل             کرد ًین دٍ تِ خٌجر تِ هیاًص ج( 

 

 تَرش از خَى رٍد، چَى ریخت فرٍ                          سرش تَر، از تٌذاخت ٍ تیغ تسد د(

 

 سر از تي تکٌذش تِ کردار ضیر   الص دلیریسر ٍ گَش تگرفت ٍ  ر(

   .تٌَیس را زیر ٍاشگاى هعٌی -3

 فرجام: :تیوار      :                     پٌجِ قَی                    :              پیکار               :                    اّریوي

 فریة: :داٍر دادگر:                            کوٌذ نّخَ :            سْوگیي:                                  فرجام

 هفرد را از ّن جذا کردُ ٍ در جذٍل زیر تٌَیس.کلوات جوع ٍ  زیر ٍاشگاى هیاى از -4

 زاتلستاى، فصَل،هذارس،،هعلواى،هسلواى،ًگاّثاى اشدّا، کتة،علَم،،یاراى،جادٍگراى یسداى، هازًذراى، پْلَاى، هساجذ،دیَاى،

  کلوات جوع

  کلوات هفرد
 



 تِ سَاالت زیر پاسخ تذُ. «ّفت خاى رستن»پسرم تا تَجِ تِ درس  -5
 کذام یک از ضخصیّت ّای داستاى ّفت خاى کطتِ ًوی ضَد؟ب(                                           چیست؟ از کٌایِ ضاٌّاهِ در  «آرر گطسة » الف(

 هی ضَد؟د( رستن ترای ًجات کذام پادضاُ ایراًی راّی هازًذراى                  ؟ٍردآرستن در خاى چٌذم تاکوک رخص اشدّا را از پای در هی ج(

  هرتَط تِ کذام یک از خاى ّای ًثرد رستن هی تاضذ؟«  کرد تین از پر زٍ جادٍاى دل        کرد ًین دٍ تِ خٌجر تِ هیاًص »تیت م(

 رستن پس از پایاى خاى ّفتن چِ دعایی تر درگاُ خذاًٍذ هتعال کرد؟ل(

 تعذاد  جوالت را در عثارات ٍ اتیات زیر هطخص کردُ ٍ تٌَیس.-6

 کجا؟ آًجا ٍ کجا ضیراز .کردم غریثی احساس ضذم، کِ هذرسِ حیاط ٍارد الف(

 .ترٍین ّن تا کي صثر !یًَس ّی ب(

 تَرش از خَى رٍد، چَى ریخت فرٍ سرش                          تَر، از تٌذاخت ٍ تیغ تسد ج(

 آقا ّن ایي ! ّا تچِّگفت:  ٍ کرد اضارُ هي تِ هعلنّ آقا ٍ تَدًذ ساکت ّوِ ّا تچِّ .سرِکالس رفتن هعلنّ آقا تا زدًذ را زًگ ٍقتی د(

 !ضوا یًَس

 .چٌیي گفت: کای داٍر دادگر!   از آى پس ًْاد از ترِ خاک سر ل(

 ًَع ترکیة ّای )ٍصفی ٍ اضافی(زیر را هطخص کي. -7

 ضیری قَی پٌجِ: د(            ج(حیاط هذرسِ:                                  ب( سرش:                                  الف( داٍر دادگر:                          

 ف(خاى پٌجن: ًثرد رستن:ط(                جادٍاى: دل س( ستایص یسداى: ل(

  راهنمای توصیف عملکرد:
 خود سنجی:

 الف( آنچه یاد گرفتم:.......................

 نگرفتم:...................ب( آنچه یاد 

 ج( برای بهرت شدن وضعیت یادگیری خود باید.....................

 

 

 بازخورد توصیفی:
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 سطح عملکرد                

 

یادگیریمالک و شواهد   

 امالی کلمات و عبارات داده شده     

و معنی کلمات نثر ساده و امروزی       

 جمع و مفرد     

از متن درس درک و دریافت       

 تعداد جمله     

 ترکیة وصفی و اضافی     

  


