به نام خدا

نام :
نام خانوادگی:
1

ارزشیابی جمله نویسی پایه دوم

ترم اول

کلمه های مشترک را پیدا کن و بنویس.
خوش مزه -با مزه -بد مزه .............................................................
امروز -دیروز -روزانه ..................................................................
یادداشت -یادآوری -یادگیری ....................................................

2

جمله زیر را پرسشی کن و عالمت مناسب بگذار.
سارا  ،هر هفته به کتابخانه می رود............................................................................................... .

3

4

معنی کلمه های زیر را بنویس.
سعی یعنی........................................... :

مثل یعنی........................................ :

درخت ها یعنی .................................. :

کتاب ها یعنی.................................... :

با حوصله یعنی ................................... :

عاقبت یعنی...................................... :

بی نظم یعنی....................................... :

سوال کرد......................................... :

سه کلمه مانند کلمه ی « حتماً » بنویس.
................................ ، ................................ ، .................................

5

با کلمه های زیر جمله های زیبا بساز و بنویس.
دعا............................................................................................................ :
سعی می کنم ............................................................................................ :
با سواد ...................................................................................................... :
برای ........................................................................................................ :
سپاسگزارم ............................................................................................... :

6

مرتب کن.
برادر -گرفتند – یاد – بگیرند – تازه ای – دو – تصمیم – چیزهای.
......................................................................................................
انسان های – دوست – خدا – و – را – راست گو – دارد – مهربان.
......................................................................................................
خدا – را – کسانی – که – محبت – به – دیگران – و – کنند  -مهربانی – دارد – دوست .
......................................................................................................

7

جمله های زیر را کامل کن.
من کتاب . ........................................................
 .......................................دعا می خوانند.
به کسی که در آن اداره کار می کند ............................... ،می گویند.
به جایی که در آن شیرینی می فروشند ............................... ،می گویند.

8

با توجه به شکل پایانی کلمه ها ،آن ها را در جای مناسب قرار بده.
حتّی  -ساری  -مصطفی – بازی

9

صدای « ای »

صدای « آ »

مخالف کلمه های زیر را بنویس.

شروع

زیاد

درست

باال

دروغگو

بادقت

راهنمای توصیف عملکرد

معیارها
 -1یکان و دهگان در اعداد دو رقمی را به خوبی می شناسد.
 -2خواندن و نوشتن اعداد سه رقمی را می داند و با رقم عدد می
سازد.
 -3تقریب در اعداد سه رقمی را یاد گرفته است و جمع و تفریق
می کند.
 -4مسئله را به درستی حل می کند.
 -5پول و ساعت را به خوبی می داند.
 -6مقایسه ی عددهای سه رقمی را انجام می دهد.
 -7جمع و تفریق فرآیندی را به خوبی انجام می دهد.
 -8اشکال هندسی را به خوبی می شناسد.
 -9تفاوت و شباهت اشکال هندسی را تشخیص می دهد.
 -11الگویابی را بدرستی انجام می دهد.
 -11تقریب در اعداد دو رقمی را یاد گرفته است.
بازخورد توصیفی:

خیلی خوب

خوب

قابل قبول

نیازمند تالش بیشتر

