
 

 
  : دبستان                                                                        نام و نام خانوادگی :

 :شماره صندلی    --         چهارم دی ماهزمان آزمون هفته             و  امال   نوبت اول آزمون                     

       ماه دی               ۰۱/6۹/--تاریخ آزمون:         6۹دی ماه                                                          ۱1تا ۱درس   :منتخبی از   

 

 مهمترین قسمت جمله ......................است که همیشه در بخش گزاره قرار دارد؟

 ( سمرقندی  4( ابوعلی بلعمی           3( جامی          2(ابوعلی سینا       1             ترجمه تاریخ تبری از کیست؟

 

 

 متن درس پنجره های شناخت نوشته .......................... است

 تلفی دارد که مهمترین آنها را بنویسید؟ با مثالقید به لحاظ مفهوم ، انواع مخ

 

 کدام گروه از کلمات داده شده هم خانواده نیستند؟

 محبوب-حبیب-( حب4             مقطع       -نقطه-( قطع3              عدل     -معدل-( تعدیل2          محفوظ     -محافظت–حافظ  (1

 

 

مه به نمایندگی از گروه خود بر خواست و گفت : نضر ما هم همین طفا)) ؟ دراین عبارت چند غلط امالیی وجود دارد
 است. نباید از پرصیدن بحراسیم .اعظای گروه اجازه خاستند تا بگویند ،کلمات هم وضایفی بر دوش دارند.

 
  



 

 

 در بیت زیر نهاد کدام است.

 ل دماغ پرور              از خرمن صد گیاه بهتریک دسته گ

 کرده اند.عالمی که به علم خود عمل نکند مانند ......................................... که بر او ...................................بار 

 مراحل هفت خان رستم را بنویسید؟

 

 

 لیم    این درخت علم باشد ، ای علیم.   شیخ بخندید و بگفتش ای سبیت زیر چند جمله دارد 

 

   الف( سنتی)                            (۰ کالم به دو قسمت تقسیم میشود

  (       ب( نو)                                                                                 (2

 ردیف را در بیت زیر مشخص کنید؟ و قافیه

 درد عشقی کشیده ام که مپرس                           زهر هجری چشیده ام که مپرس

 به اختیار یک موضوع انتخاب و در مورد آن انشا بنویس

 

 خیلی کم تسلط  کمتسلط   متوسطتسلط   خوبتسلط    کا ملتسلط                         سطح عملکرد                          مالک و شواهد

 میشناسدرا و مورخان المثل مفهوم ضرب -جمله قسمت مهم -۰

 و هم خانواده ها را جدا میکند  آشنا بودهو انواع قید با ناشرها   -۲

  ندا و منادا میشناسد و غلطهای امالیی را جدا میکند-۳

 یشناسدکلمات را در جمله بکار میبرد و نهاد را م-۵

   و مراحل هفت خان رستم را میداندمفهوم ضرب المثل -6

 مفهوم مثنوی را فهمیده وتعداد جمله را در بیتها پیدا میکند-۷

 انواع کالم آشناسن و قافیه و ردیف را میشناسد با -۸

 جدول خود سنجی

 

 جدول توصیف عملکرد

 :بازخورد کتبی

 راضی هستم؟ چرا؟ازنوشته های خود -۱

 ؟بیشتر یاد گرفتم به نظر معلم و خودم در این درس چه چیزهایی را-۲

 ؟به نظر معلم و خودم برای یادگیری چه چیزهایی باید بیشتر تالش کنم

 برای اینکه بیشتر یاد بگیرم چه کارهایی باید انجام دهم؟

 از این آزمون و نوشته های خودم چه چیز جدیدی یاد گرفتم؟


