
//مورخه : 

: دوم  کلاس

 طراح:

آزمون جمله نویسی

درس اول 5

دوم ابتدایی

: دبستان 

........................نام ونام خانوادگی: ............

معلم مربوطه :

 1- شعر زیر را تکمیل کن.

              ........................................................................من یارِمهربانم 

 2- با این کلمات، یک جمله جمله ی خنده دار یا جالب بنویس.

. ..................................................................................................................................... : جایزه

. ......................................................................................................................................  :سیل

. ...................................................................................................................................  : رایانه

 3- جمله های زیر را کامل کن.

. .......................  مشورت با بزرگ ترها،کتاب خوب را هم مانند دوست،پس از هم فکری و  .......

. ................................... برای جنگیدن با میکروب ها،بهتر است همیشه خود را 

............. ......................................................  قطره قطره جمع گردد،   

 4- در هر جمله، کلمه ی مناسب را انتخاب کن ودر جای خالی بنویس.

(می کردند  سلام - کندسلام می )  . ........................ دانش آموزان هنگام وارد شدن به کلاس به معلم

(شروع کردند – شروع کرد. )  ............................................. علی کارهایش را با نام خدا

(گوسفند ها – گوسفند. ) رفتندازپیش چوپان ......... .........................

5-کلمه های هر ردیف را در یک جمله بکار ببر.

. :   ................................................................................................................... مواظب –درستکار 

. ......................................................................:  ............................................ دوباره – بی حوصله



 6- جمله های بهم ریخته رامرتب کن و بنویس.

گوش – ماهان –نصیحت های  –به  – همیشه  – معلم می کند – 

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

نزدیک – فریاد –در – بزنیمدیگران  – –گوش  – نباید

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

امانت –گرفت  –از  –کتاب  –کلاس  –خواهرم  –کتابخانه ی 

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

داستان زیر را بنویس. ی ادامه -7  

. .........................................  یک روز که گرگ،گوسفندان چوپان رادید ................................

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

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

*ژی باش نویسنده ی کوچکشاداب وپرانر*
:خودسنجی                                  بازخورد معلم:                                       

            2              

آنچه که یاد گرفته ای:

آنچه که باید بیشتر بدانی:

اآیاازپاسخ هایت راضی هستی؟چر
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام
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