
@ihamkelasi Hamkelasi.ir

Jinus-PC
Rubber Stamp



خالق یکتاته نام   

  دقیقه94هذت آزهوى:                      کالس دوم اتتذایی (نوتت اول)دیواه جوله نویسیآزهوى                                               

   تاریخ :          طراح: رنجثری                   آهوزشگاه انقالب اسالهی                                    نام ونام خانوادگی :       

استفادُ از کلوات دادُ ضذُ هتي را کاهل کي.تا ن گلفرزًذ  

وانگهی ( –سحرخیز  –ویژه  –کثیف  –تالش  -جماعت  –منتظر )  

.........زًذگی هی کٌٌذ........هیکرٍب ّا در دست ّای ...........  

............... پختِ است.....ًاى گرم ٍخَش هسُ را ًاًَای   ........  

..............کٌیذ تا داًا ضَیذ.....دارکَب گفت ضوا تایذ سال ّا........  

........  دریا ضَد.......قطرُ قطرُ جوع گردد،.............  

.............. پرسص تعذی تَدًذ........تچِ خرگَش ّا در سکَت......   

   در ایي هسجذ تخَاًٌذ................... ......... هردم هی خَاستٌذ ترای اٍلیي تار ًواز را تِ 

   ............. خَدهاى را تخَاًین.....تْتر است کتاب ّا ٍهجلِ ّای.......... 

.هخالف ّر کلوِ را تٌَیس ٍ تا ّرکذام جولِ تساز  

 کلوِ هخالف جولِ

 رٍضي  

 گریِ  

 پاییي  

 ضذیذ  

 ضة  
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 تا حرٍف تِ ّن ریختِ کلوِ تساز ٍترای آى جولِ تٌَیس.

...................................................................................................................................... : ..................:......غ  –ا  –ک  -ر   

.......................................................................................................... : .................:................خ  –ط  –ک  –ر  –ى  –ا   

.............................: ........................... : .............................................................................................ح  –ص  - ب  –ا   

........................................................................................................................ : .........................: .....ل  –ى  –ج  –گ   

 پسر ًازم جوالت زیر را ّرطَر دٍست داری کاهل کي.

...................................................................................................................................خذا را دٍست دارم چَى....... يه  

..................................................................................................................................................هادر تا لثخٌذ...................  

.........................................................................................................................................................َاّن در آیٌذُخهی   

  ......................................................هعلن ها......................................................................................................................

ذول توصیف عولکرد ته شیوه تحلیلیج  

 هالک وشواهذ تسلط کاهل تسلط خوب نیاز ته اصالح نیاز ته آهوزش

 جوالت راتاکلوات هناسة کاهل هی کنذ.    

 هخالف کلوات رانوشته وجوله هی سازد.    

 تا حروف ته هن ریخته کلوه وجوله هی سازد.    

 جوالت ناتوام را کاهل هی کنذ.    

 

: ازخورد توصیفیت  

   

.امالی کلمات را درست نوشتم  

   

.جاهای خالی را درست نوشتم  

   

الت خوبی نوشتم.جم  
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 (                           2و1فارسی دوم )درس                         ............................نام ونام خانوادگی :   

    دبستان: .................................                                         

 جمله های زیر را کامل کنید .-1

 آموزگار در کالس ......................بود .

 آفرین بر شما که خوب .................می کنید وبه درستی ...................می دهید .

 کار ...................مسجد،تازه تمام شده بود .

 مسجد خانه ی ........................حوض مسجد ...........................بود.

 کلمه بنویس -2

 ص ه ح ج

    

    

    

 
 با   +    .......................... یعنی کسی که ادب دارد . -3

  . دارد هوش که کسی یعنی+    ..........................    با

 . دارد نظم که کسی یعنی+    ..........................    با

 . دارد هنر که کسی یعنی+    ..........................    با

 به کسی که ایمان دارد ............................. می گویند . -4

  به کسی که سواد دارد ................................. می گویند .

 به کسی که سلیقه دارد ................................. می گویند .

 نان مثل :  کلمه بنویس که حرف اول وآخر آن ها یکی باشد-5
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 گل من کلمه ها را دسته بندی کن-6

  

 

 کاله - جوراب  -شلوار -آب -چای – کفش  -دوغ  – لباس

  پوشیدنی

  نوشیدنی 

 (چاه    –کوه  -تازه  –خانه   –سیاه  –گروه  –میوه   –)مدرسه  .دایره بکش  می دهد  )ه(صدایکه صدای آخر آن  هایی کلمه -7

 ( کوزه - دانه – خانه  – سیاه –ستاره   -النه  – راه  – مجله. ) بکش دایره  دهد می  (ا  ) صدای آن آخر صدای که  هایی کلمه

 .داشته باشد  (ای  )چندتا کلمه بنویس که -8

 

 شروع شده است .)هم (باچهار کلمه بنویس که اول آن -9

                   +   ....................  =  ............................  هم                                        ............................+   ....................  =   هم

                                          =  .....................  سایه+    .........                                                    هم صدا+   ....................  =   هم

 صدای او بدهد )و(  دوکلمه                                   .درآن خوانده نمی شود وبی صدا است  )و(  کلمه بنویس کهدو-10

          

 ................................ -4............................    -3........................     -2...........................  -1. بنویسی را حیوان چهار نام توانی می -12

  .کن مرتب --13

         ...................................................................................   از  – بود  -  حوض  – آب – پر -  مسجد

 بازخورد معلم :

 نیاز به تالش بیشتر               قابل قبول                            خیلی خوب                                    خوب    

 خانم دهقانی  -سته نباشی گل من   خ
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