تاریخ ............................. :

نام و نام خانوادگی............................. :
ارزشیابی مروری

دبستان حاج جعفر ابریشمی

-1جاهای خالی را کامل کنید.
به چیزی که اهمّیّت دارد  .........................می گویند.
بی نظم یعنی .............................................................
محل نگه داری گل  .........................است.
زیارتگاه یعنی ..........................................................
به کسی که پارچه می فروشد  .........................می گویند.
پارچه فروشی یعنی ........................................................
به کسی که اهل اصفهان است  .........................می گویند.

 -2با استفاده از «این و آن»
نام هر تصویر را بنویس.

 -3به هر کلمه که الزم است «ها» یا «ان» اضافه کن .اگر کلمه ای هم با هر دو شکل «ها» و «ان»
صحیح است ،هر دو را بنویس.
مرد............................................... :

صدا............................................. :

جوان............................................. :

دختر............................................ :
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 -4مخالف کلمههای زیر را بنویسید.
کوتاه ≠

شب ≠

خواب ≠

نمیریزد≠

میریخت ≠

ریز≠

تفریق ≠

ایستاده ≠

 -5کلمه ی مناسب از داخل کمانک را پیدا کن و دور آن را خط بکش.
پدرم در ماشین منتظر ما (نشسته بود ،نشسته بودم) .می خواستیم برای تفریح به
پارکی بیرون از شهر (بروید ،برویم) .در ماشین که نشستم ،او (می پرسید ،پرسید):
« آیا تمام وسایل مورد نیاز را با خود (برداشته است ،برداشته اید)؟» .مادر پاسخ
داد « :بله ،فقط در مسیر باید کمی گوجه و پیاز (خریداری کنند ،خریداری کنیم)».

 -6کلمه های را که مشترک دارند پیدا کنید و دور آن با مدادرنگی سبز مثلث بکیشید.
دانش آموز – پروانه – سالمتی – پرندگان – منظّم – پرواز – منظره – گل پر – صبح – پرستو

حاال مربعی بکش و داخل آن کلمه ی مشترک بین کلماتی که خط کشیدی را بنویس؟

 - 7پرچم ایران را در قاب مقابل نقّاشی کن.
سپس بنویس هر رنگ به چه معنایی است؟
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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 - 8با توجه به کلمه های داده شده ،جای خالی را پر کنید؟ (دو کلمه اضافه است)
پرواز می کردند

هفته ی پیش

امروز

وانگهی

رفته بودم

می خوانم

دو روز بعد

خواهی نوشت

قطره قطره جمع گردد  ...............دریا شود.

 ....................به مهمانی خواهیم رفت.

سال گذشته به زیارت امام رضا (ع) . ....................

پرندگان در آسمان . ........................

 ..................هوا بسیار مالیم و خنک است.

تو مشق هایت را . .......................

 -9با هر کلمه سه جمله ی متفاوت بسازید.
شیر

بار

 - 10کلمههای زیر را با توجه به نشانهی خواسته شده دستهبندی کن.
خوابیدم – نوشا – فایده – شبیه – خوشبیان – وفادار – مورچه – خواهش – روشن – سیاه  -گاو
«و»

«و»

«و»

«ه ه »

«ه ه »

بدون صدا

با صدای ( اِ )

با صدای ( ﻫ )

«و»

با صدای ( ا ) با صدای ( وِ ) با صدای ( او )

 -11کلمه های هم معنی را یکرنگ کن.
تالش

آغاز

پایان

کوشش
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شروع

آخر

 - 12با کلمه های زیر جمله بسازید.
زیبا:
زیبا تر:
زیباترین:
 -13در هر ردیف کدام گزینه نادرست است .آن را با رنگ سبز تصحیح کنید.
منظّم

تسمیم

چراغانی

وظوخانه

گروه ای

امام رضا (ع)

اذان مقرب

نسیم

آزمون چطور بود گلم؟
خخ

اهداف
معنی کلمه ﻫا را می داند.
می تواند «ﻫا» و «ان» به کلمه ﻫا اضافه کند.
معنی و مخالف کلمه ﻫا را می شناسد.
کلمه ی مناسب انتخاب می کند.
کلمه مشترک را می شناسد.
با توجه به زمان جمله جای خالی را کامل می کند.
رنگ ﻫای پرچم ایران و معنی آن ﻫا را می شناسد.
سه جمله ی متفاوت با کلمه ﻫا می سازد.
نشانه ی «و» را با صداﻫای مختلف می شناسد.
تفاوت بین صفت ﻫا را در جمله به درستی نوشته است.
بازخورد آموزگار:
نظر والدین در مورد سوالهای آزمون:
بازخورد والدین از فرزند خود:
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خ

قق

نت

