
سواالت ردیف
اسم هر تصویر را بنویس
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.تشدید بگذاردر کلمات زیر هر جا الزم است با مداد قرمز 
مکه - اذان  –مثلث –تشکر -خیابان  - نقاشی  

2 -

دو کلمه را با هم ترکیب کن و از نشانه  ِ یا ي میانجی استفاده کن
بزرگخانه        زیبا               آهو            مداد            امین                آبی                دریا 

 ------------ ----------- ------------ ----------

3 -

جاهاي خالی را با کلمه مناسب کامل کن
)می برند -می بریم  .(----------- بچه ها از برف بازي لذّت  

)شالیزار –باغ –مزرعه .( برنج می کارند ------------ کشاورزان در  
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مرتب کن
هواي –خوب –و –دلپذیري –مازندران –دارد 

 -----------------------------------------------------------
آموزگارش –می گذارد –ثریا - به  –احترام 

 -----------------------------------------------------------
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براي هر نشانه کلمه بنویس 
ط

ق     ق

ع  ع  ع  ع 
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به نام خدا
نوبت دوم –آزمون فارسی اداره آموزش و پرورش منطقه زواره                :                           نام و نام خانوادگی

آموزگار : خانم عظیمیان دبستان شهید موذنی                                  پایه اول                              



براي تصویر روبه رو دو جمله بنویس
 ----------------------------------------------

 ----------------------------------------------
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متن رابخوان و به سواالت پاسخ بده
پروانه صداي جیغ بچه ها را از کوچه می شنید دوان دوان به سمت کوچه رفت آذر و مریم با هم.نزدیک غروب بود
ه گچ تصویر خورشید را روي زمین می زهرا با یک تکّ.امید و ناصر با هم توپ بازي می کردند .لی لی می کردند 

.کشید
------------------ بچه ها چه موقعی در کوچه بازي می کردند؟- 
--------------------- چه کسانی با هم توپ بازي می کردند؟ - 
---------------- زهرا تصویر چه چیزي را روي زمین می کشید؟ -

8 -

راهنماي توصیف عملکرد به صورت تحلیلی 
ن آ با راهنمایی و نظارت با نظارت کامال مسلط مالك و شواهد                                      مقیاس ردیف

.می تواند با توجه به شکل کلمه بنویسد 1
در گذاشتن جایگاه تشدید مهارت دارد 2

.الزم را دارددر ترکیب کلمات مهارت  3
.با کلمه مناسب جمله را کامل می کند 4

.در مرتب کردن جمله مهارت الزم را دارد 5
.می تواند با توجه به نشانه، کلمه درست بنویسد 6

.درباره تصویر جمله می نویسد 7
به متن توجه و دقت دارد و مطلب را درك کرده است 8

--------------------------------------------------------------------- : دآموزگاربازخور
پس از پایان این آزمون از فعالیت خودم : خود سنجی 

  
موفق باشی گلم


