


 

 

 

 

 ( مشخص کن.×)و غلط را با  عالمت  صحیح.جمله ی 1

 غلط      صحیح                                    با هم ، هم خانواده هستند.                                                                               عمل م وعل

 غلط     صحیح                                                                                             رعایت بهداشت تنها مربوط به بهداشت فردی است.

 غلط      صحیح                                                کلمه ی جمع است.                                                                               آلمان یک 

 غلط      صحیح                        تشکچه یعنی تشک کوچک.                                                                                                         

 )یک کلمه اضافی است.(                                                                                 وصل کن.خود هر کلمه را به مخالف .2

 دوستی                                                          تاریکی 

                                                    تشنه                اول 

     روشن                                                           ابتدا 

                                                        آخر    سیراب 

                                شبانه                               جنگ 

                               انتها                               روزانه 

 یروشنای                                                                       

 

 سواالت چهار گزینه ای را بخوان و به هر کدام پاسخ صحیح بده..3

 کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟ -    

 شالف( دود کش                            ب( چکش                                  ج(خط کش                                د(میخ ک    

 کدام گزینه غلط است؟ -    

 د(سر گذشته                               الف(سربند                                 ب( سرنخ                                   ج(سر سبز       

 کدام یک از گزینه های زیر ضرب المثل نیست؟ -     

 اول دفتر به نام ایزد دانا الف(هر چه کنی به خود کنی                                                         ج(     

 د(هنوز دو قورت و نیمش باقیست               !ب(آشپز که دو تا شد ، غذا یا شور میشه یا بی نمک     

 کیست؟« مورچه ریزه»نویسنده ی داستان  -      

 ناصر کشاورز              ب( شکوه قاسم نیا               ج(بهاره نیک خواه آزاد             د(سُرور کُتُبی الف(      

 به نام خالق هستی بخش

 نام و نام خانوادگی:                                                  مهارت های نوشتاری                  آزمون مدادی کاغذی 

 موزگار:فاطمه آ طراح                                                           95دی ماه              اداره ی آموزش و پرورش منطقه ی زواره                 
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 کلمه غلط است( 7). امالی کلماتی که غلط هستند را به به طور صحیح بنویس.  11

ماشین ها   ق اتوموبیل ها ، ظبط صوت بعزی ازصدای هواپیما ، بو»، از روی یاداشت خود خاند: « کوشش»راهله ، نماینده ی گروه    

 «ضیان وارد می کند.  ودگی صوتی می شود و به سالمتیباعث آل

 

 

 کلمات زیر را مرتب کن تا یک جمله ی معنی دار به دست آوری..12

 است  _جهان  _ایران  _به  –فرهنگ  _خدمت _کرده    

    . .................................................................................. 

 

 اضافه کن و در جدول بنویس.« ای » و « ی » به آخر کلمات زیر   .13

 پنجره ، گنجشک ، محله ، مهتاب ، موضوع ، خانه ، گوش نواز،  کاسه                                             

 ای                                  ی                                

  

 بندی چه نتیجه ای گرفتی؟از این دسته 

 

 . با توجه به زمان داده شده جمله را تغییر بده.14

 دیروز با برادرم ناهار خوردم ولی او میلی به غذا نداشت. )حال(   

    ......................................................................................... . 

 . ) گذشته(علی و فاطمه در حیاط مشغول طناب بازی هستند    

     ........................................................................................ . 

 من امسال کالس سوم هستم. )آینده(     

      ....................................................... . 



 ارت  زیر را ادامه بده و بند را کامل کن.. عب15

 .........................................................نبود ........................................................................................................................اگر آب 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... . 

 

                                                  خودسنجی :                 

 : به صورت تحلیلی جدول ارزشیابی توصیفی  

 هب نیاز لوقابل قب وبخ وببسیار خ مقیاس                                                                        نتظارات آموزشی و رفتاریا ردیف

 تالش

     .به سواالت صحیح و غلط درست و کامل پاسخ داده است 1

     .کلمات متضاد را می تواند تشخیص دهد 2

     .کند سواالت چهار گزینه ای را بادقت و صحیح انتخاب می 3

     هم معنی ها را صحیح نوشته است. 4

     است.هماهنگی ضمایر و مفاهیم را فهمیده و به درستی نوشته  5

     کاربرد هر یک از نشانه های جمع برای کلمات متفاوت را تشخیص داده است. 6

     .کلمات هم خانواده و ویژگی های آنها را درک کرده است 7

     .جمله ی گفتاری و نوشتاری را فهمیده استتفاوت  8

     .ساخته است های معنی دار به مفهوم کلمات مشابه رسیده و با آن جمله 9

     .کار می برد به کاربرد عالیم نگارشی را دانسته و در جای مناسب 10

     غلط ها را یافته و تصحیح می کند. در متون به امالی کلمات دقت کرده و 11

     .کلمات در هم ریخته را به شکل جمله ای با مفهوم می نویسد 12

     کار بسته است.به و در جای مناسب را به درستی « ای»و « ی» 13

     .و زمان ها را تشخیص می دهد را درک کردههماهنگی فعل و قید  14

وری و ودست و با رعایت عالیم نگارشی و مفهوم دار توانسته است یکه بند با جمالت مربوط 15

 و با خط زیبا بنویسد. جمالت نوشتاری
    

 توصیف عملکرد به صورت کلی :

tg://join?invite=AAAAAERSOFKHfzz2NMvzZQ

