
  ارزشیابی مستمر درس فارسی     به نام آفریدگار زیبایی                  
 

 دقیقه  04مدت زمان                   تاریخ                                                           نام و نام خانوادگی  
 

 درست و نادرست بودن هر یک از جمالت زیر را مشخص کنید .  1
 غ     ص                        داور مسابقه ی فصل های درس اول فارسی خورشید بود .                    

 ص                  غ           پرستوها هر سال که بر می گردند النه ی جدیدی برای خود می سازند.     

 

 مرتبط باهم را درسه گروه قرارداده برای هر دسته نام مناسب انتخاب کنید. کلمات 2
       

                                                                   
 بهار –دوچرخه  –پاییز   -هواپیما  -بنفش –مداد 

 کیف  -قطار –زرد  –پاکن         

((...............)) )). ..........(( )). .............(( 

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

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

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

 

  شگفتی :                معتدل :                   کمیاب :         هم معنی کلمات مقابل را بنویس .               3

 را طوری قرار دهید که هر بار مفهوم جمله متفاوت شود.  ،در جمله ی زیر عالمت ویرگول   0
 

 بخشش الزم  نیست زندانیش کنید .

 

 استفاده کنید .     !  ؟)) ((        ،  :م نگارشی  .  ٸدر جمله ی مقابل از عال 5
 

 موشکا با تعجب گفت تو هم مثل کوه خدا را میشناسی  پروانه پاسخ داد البته که می شناسم

 

 جمله ها را با توجه به داستان درس )) موشکا و بی بی  (( مرتب و شماره گذاری کنید . 6
 
 میبیند .خدا آن قدر مهربان است که حتی این گل کوچک را هم : پروانه گفت     

  .موشکا رفت تا خدا را پیدا کند     
 خرس قهوه ای دستی تکان داد و دور شد.     
 .بعضی چیزها را نمی توان با چشم دید : بی بی گفت     
 .البته که خدا را می شناسم که مرا اینجا گذاشته است  :کوه گفت     
      !گفت : پس حتما خدا تویی سنجاب به خورشید      

 

 با حروف درهم ریخته ی زیر کلماتی بسازید که در درس باشد .  9
  

                     ق  (  ................. ،ن  ،) ش                  ع ( ،ر ،ز ،ا  ، م )                     (ر  ،ص  ،ن  ،ب  ،و  )  

 

 با توجه به متن درس کوچ پرستوها در جاهای خالی کلمه مناسب قرار دهید .   8
 
 در آغاز پاییز  ......................... پرستوها بیشتر می شود . 

خورشید .................. به عنوان داور انتخاب شد 

.
 

 تابستان جنگل را با بوته های ....................تمشک زینت داد.  
 ستوهای ............. دسته دسته روی سیم برق نشسته بودند .پر 

 

 به سوال ها پاسخ دهید ؟ 7
 چرا بازگشت پرستوها یکی از شگفتی های آفرینش است ؟

 در داستان بخوان و بیندیش کار موشکا نشانه چیست ؟

 



 

 Biamoz.com | بیاموز
 بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

 

| جزوه |  پایان ترم | فصل به فصل | نمونه سواالت   | شامل انواع
   و ... | طرح جابر |  طرح درس|  گام به گام  | ویدئوهای آموزشی

 
 

 

 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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